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ВЛАДУ В КРАЇНІ; ЗАКЛИКАЄ ВІЛЬНИЙ СВІТ ДО ОБ'ЄДНАННЯ 
АЙЗЕНГАВЕР ЗАПОВІДАЄ 

ЩІР БЕЗ УГОДОВСТВА 
Вашингтон. — Ген. Двайт 

Айзенгавер, склавши у вівто-
рок 20 січня присягу на збе-
рігання конституції Злучених 
Держав як 34 президент кра%-
їни, і поцілувавши прилюдно 
свою жінку, заявив, що він 
хоче змовити свою власну мо-
литву з нагоди 'інавгурації і 
прохав приявнюС щоб вони 
склоннлн свої голови на знак 
згоди з його благанням. Піс-
ля того він виголосив іиавгу-
раційну промову, тема якої 
виявляла змагання президен-
та до миру без угодовства 
(„апізмент"). На ділі був це 
заклик до вільних народів 
світу оборонятя 'себе проти 
світової загрози комунізму. 

Шовний текст промови 
президента Айзенгавера в 
дослівному перекладі на у-
ќра%йську мову в цьому ги-
слі на crop. ї-гій). 
Представивши цю загрозу, 
през. Айзенгатер з а я в и в : 
„Для нашої країни це, час 
безупинних проб;. Ми перейш-
ли страхіття депресії н війни 
і дійшли до вершќа, недосяж-
ного в історії людства. Зма-
гаючи до забезпечення миру 
в цілому світі, ми мусіли во-
юватн в лісах Аргонів до бс-
регів Іва Джіми і до холодних 
вершків КореЃ'. Дальше він 
ствердив, що тут іде про пе-
ремогу волі проти поневолен-
ня; про перемогу світла про-
ти темноти, і що втримування 
армії для оборони дешевше 
ніж кайдани неволі. Щоб не-
допустити - до поневолення 
світу, през. Айзенгавер про-

голосив девять „устійнених 
засад", якими буде руководн-
тися його адміністрація і за-
кінчив висловом віри в Божу 
допомогу. 

Після промови і короткої 
перекуски почався парадний 
похід головними вулицями 
столиці, в якому напереді 
їхав през. Айзенгатер з своєю 
жінкою, віцепрезндеят Річард 
М. Шксон з своєю, а дальше 
члени Верховного Суду, чле-
ии кабінету, конгресмени і 
різнородна знать, живучий 
досі колишній респубпікансь-
кий президент Герберт Гувер 
-— разом коло 6,000 осіб. За 
ними йшло 65 оркестр і хорів, 
50 живих картин, три слоні, 
350 коней, близько 22,000 во-
яків з усіх родів збройних 
сил і „атомова" республікан-
ська куля. Це, як кажуть 
знавці, була найбільша інав-
гураційна парада в усій істо-
ріі Злучених Держав, якій 
приглядалося три четвертині 
мільйона осіб. Президент і 
його жінка, приїхавши до Бі-
лого Дому, приглядалися па-
раді з підвищення, побудова-
ного в цій околиці і щойно в 
7 год. ввечорі увійшли до Бі-
лого Дому як до свого нового 
мешкання. 

Заповідженнй наперед інав-
гураційний баль відбувся в 
двох великих залях у проти-
лежнях кінцях міста. Обидві 
залі помістили разом коло 
9,000 гостей. Президент і ного 
жінка, яку загально назнва-
ють з її першого імені „Мей-
мі", явилися на балі в год. 10 
перед північчю. 

П Р Е З И Д Е Н Т А Й З Е Н Г А В Е Р ПРИСЯГАЄ 

џЉѓЄНИџ ЛІІІ1 . і і Т?-f` И- " ' -.ѓт——гДЙдОі 

Інавгураі#нд промова Айзенгавера виќли-
кала задоволення обох партій 

Інавгураційна промова пре-
зидента, внголОш%на у вівто-
рок під час урочистостей у 
Вашингтоні, викликала прн-
хильивй відгук серед діячів 
обох головних партій ЗДА. 
Більшість політичних діячів 
підкреслює особливо „міжна-
родній" характер цієї промо-
вн, найбільш міжнародній, з 
усіх досі виголошених яким-
будь з нових президентів 
країни. Уваги Айзенгавера 
подіям і потребам' світу пере-
ковус,— твердять коментаторі 
промови, що Америка йтиме 
разом з іншими народами сві-

ту, творячи одну цілість. Осо-
бливо привітали промову ці з 
діячів обох партій, які досі 
боролись за більшу участь А-
мерики в подіях широкого 
світу. Один з провідних де-
мократів Л. Б. Джансон, на-
звав промову „гідним завер-
шенням прагнень і мрій, яке 
порушить мільйони грома-
дян". Майже такими самими 
словами окреслив промову 
республіканський чільний дД-
яч,- сенатор Тефт. За його 
думкою, ще „був натхненнЃі 
і великий початок, велика і 
натхнена промова". 

Радієва й телевізійна служба під час 
інавгурації президента 

Найменше половина насе-
лення Злучених Держав, -г-
включаючи й' Мільйони шкі-
льних дітей, `мала нагоду — 
„брати участь" у інавгурації 
президента Айзенгавера, як 
34-го президента ЗДА. Це ста-
лося завдяки найбільшому до-
сі внкористаниі телевізійних 
сполучень в історії. Новини 
передавано через 118 телеві-
зійиих станцій саме в полуд-
не, коли шкільні діти і різно-

родні бюрові працівникн та 
робітники могли прнсвятнти 
якийсь час на оглядання ва-
шннгтонського свята. Головні 
краєві радієві підприємства 
передали від себе опис свя-
та й паради та загалом усіх 
подій, зв'язаних з цим тор-
жеством. Обчисляють, що — 
75,000,000 осіб корнстувало-
ся обндвома засобами для ін-
формацій про перебіг інавґу-
рації. 

СЕН. МОРС ПРИПИНИВ ЗА-
ТВЕРДЖЕННЯ НОВОГО 

КАБІНЕТУ 

,Я, Мр. Труман, зви-
. " 

У прмавяості біда 100,00 осіб, ген. Двайт Д. Айзенгавер склав врясагу на підвищенні перед 
східнім порталом Капітоліо в хвилині, коли сонце продерлося крізь густу мряку. Саме тоді 
президент поклав свою ліву руку на двох розгорнених Бібліях,— одній, на яку присягав 
перший президент' ЗДА, Джордж Вашингтон, і другій — родинній Біблії Айзенгавера. Під-
нісшн праву руку вгору, повторяв він слово за словом, які вимовляв голова Верховного Суду, 
Фред М. Вінсон: „Я, ДваЙд Д. Айзенгавер, святочно присягаю, що вірно буду сповняти обо-
в'язкн мого уряду президента З'сдинених Держов і відповідно До найвравдих моїх сил буду 
зберігати, охороиювати й о5ороннтн {ѓоястнтуцііо З'сдиненнх Де рждв. Так допоможи мені Боже". 

Молитва нового президента 
Закн през. Айзенгавер виго-

доскв Інавгураційну промову, 
вія попрохав зібраних склони-
ти свої голови, щоб разом від-
мовятн молитву, яку він самий 
склав-у зчиниш- -еяовв.; 

„Всемогучнв. Боже! У хвшга-
ві коли мн стоїмо тут, мої май-
бутні співтоварнші в вяковній 
ділянці уряду приєднуються до 
мене в благанні, щоб Ти, Госпо-
ди допоміг нам повнотою вико-
нати нашу постанову служити 
людям, що тут зібралися і Іх-
нім співгромадянам по всіх у-
сюдах. 

Подай нам, молимо Тебе, си-
лу розрізняти виразно правду 
від неправди і дозволь, щоб yd 
наші слова й діяння були згід-
яі з цією постановою 1 з аако-
намн нашої країни. Зокрема 
мблКмбЄ%Т"Щоб" `наші -" турШв 
охопили увесь нарід, без уваги 
на стан, расу чи зайняття. 

Хай нам буде дано вважати 
співпрацю за взасмву ціль тих, 
що за засадами нашої конѓѓи-
туціі, тримаються різних полі-
тнчннх переконань; так, щоб 
усі могли працювати для добра 
нашої дорогої країни і для Тво-
сі слави. Амінь". 

Прис яга нового віцепрезидента М. Ніксона 
Присяга, яку у вівторок 

зложив новий — 36-ий віце-
президент, М. Ніксон була 
завершенням його швидкої і 
блискучої політичної кар'єри. 
М. Ніксон мас всього 40 ро-
ќі в і він присвятився політич-
ній діяльносте лише шість 
років назад. У 1946 році він 
був вибраний до Палати Ре-
презентантів, де пробув три 
роки, після чого Його пере-
вибрано до Сенату' Народже-

ний в Каліфорнії, Ніксон 
перший з „далекозахідніх" 
американців, що осігнув ста-
новище віцепрезидента. Скла-
давши присягу, новий віце-
президент півіс свою праву 
руку, а ліву поклав на дві ста-
ровинні біблії. Присяга віце-
президента вдвоє довша від 
президевтової і починається 
так: „ Я . . . урочисто прися-
гаю, що буду підтримувати і 
захищати конституцію . . ." . 

чайний громадянин 
Вашингтон. —г Недавній 

' президент Гарі С. Труман, за-
ки передав символічно своє 
урядування своєму наступќи-
нові, являючись на його інав-
гурації, вста8 у вівторок, як 
звичайно, в шостій годині 
ранку, перейшовся по парку 
Білого Дому, відвідав ще раз 
своє бюро, а відбувши разом 
з през. Айзенгавезом поїздку 
на інавгурацію і привітавши 
оплесками промову нового 
президента, подався до дому 
свого недавнього секретаря 
стейту Діна Ачесона на пе-
редмісті в Джорджтавя. Тут 
зустрінула Його несподіванка, 
бо велика юрба народу явнла-
ся перед домом, щоб його по-
прощати. Коли далися чути 
оклики з проханням за про-
мовуУГруман заговорив: „Чи 
смію сказати вам, що я оці-
нюю це більше ніж всяке ін-
ше ентузіястичне зібрання, в 
якому я брав участь як пре-
зндент,, вІцепрезидент або се-
натор. Оце найбільша демон-
страція, яку може мати який-
небудь чоловік, бо тепер я 
тільки Мр. Труман, приват-
ннй громадянин". — Коли в 
шостій годині вечора, Труман 
прибув на залізннчу станцію, 
щоб від'їхати спеціальним 
президентським вагоном до 
свого рідного дому в Індепен-
денс, Мо. разом з своєю жін-
кою, на нього вже ждала гро-
мада народу з 5,000 осіб. Вий-
шовши на задню плятформу 
вагону, сказав Труман такі 
слова на прощання: „Оце пер-
ший раз ви супроваджасте 
мене до дому серед блиску 
слави . . . Я не можу задовіль-
ио ВИСЛОВИТИ моєї вдячносгн 
за те, що ви зробили діѓя ме-
не ‚навіть, як що я жив би до 
сто років — а я це вроблю!" 

СВІТ ЕНТУЗІЯСТИЧНО ВІТАЄ 
АЙЗЕНГАВЕРА ТА ЙОГО 

- ЗАСАДИ 

АЙЗЕНГАВЕР, 38-та ОСОБА, 
А 34-тнй ПРЕЗИДЕНТ 

ЗДА. 
Ген. Айзенгавер став трид-

цнть четвертим президентом 
Злучених Держав, хоч він 
т()ндцять третя людина, що 
^а5гйаву$^і?й..уряд. Нвагаааю-
чий історичний спір за те, чи 
теперішній президент мас бу-
ти 33 чи 34 з черги, виринув з , 
поновќим вибором Гровера І впевняв на від ізднім „прнват-
Клівеленда не безпосеред-j ний громадянин — Мр. Тру-
ньо після скінчення його пер-1

 м а н -
шої каденції з pp. 1885-1889.J 
але після чотирорічної пере- зидент мас вважатися 34-тим 
рви, яку виповнив през. Беи-
джамін Гаррісон, отже в pp. 
1893-1897. За адміністрації 
Трумана остаточно вирішено 
урядово, що наступний ппе- 'да. 

з черги і таким став саме Ай 
зенгавер. Серед ґалерії пор-
третів президентів поміщено 
тільки один портрет Клівлен-

Представник американських українців на 
інавгураційних врочистостях 

Німці пропонують Конгресові ЗДА на місці 
вивчати „небезпеку" націзму 

Вашингтон. — До введення 
нового кабінету негайно після 
складення присяги презкден-
том Айзенгавером, не допус-
тив колишній републікан 
ськин. а тепер незалежний, 
сенатор Вейн М))рс з Ореґон, 
висивуючи вимогу перегля-
ьути звіт сенатСьг.ої комісії у 
цій справі. ЗакЬн дозволяє 
на затвердженп}і к а б і н е т у 
без дискуоії, якЩо воно од-
иоголосне. Одначе тому, що 
сенатор підпіс спротив проти 
затвердження секретаря стой-
ту Джана Фосгеря Доллеса, 
то сен. Роберт Тефт заявив, 
що він пряпаііиз акцію для 
ватвердженнд Інфьх сімох ка-
рінетних сеіфе'гвріп до на 
стушюго дня, 'захндаючи сен. 
Морсові, що він не мас 
хйсної прнчвнй припиняти 

затвердження. При цьому ви-
я ви лося, що през. Айзенгг-
вер зажадав затверджгкпа 
тільки вісьмох секретарів, бо 
дев'ятого, тобто Чарлса Е. 
Вілсона, вилишив. Справа 
Вілсоиа стала спірна, коли 
проти нього вќсунено закиди, 
що він дальше залишається 
головою Джеяерал Моторе 
Корпорації, яка дістає від де-
партаменту оборони замов-
лення на продукцію військо-
вих виробів, отже прнносн-
ла б новопризначеному се-
кретареві заробітки з замов-
лень. Закон забороняє таку 
практику і з цим мусить ра-
хўватися новопризначений 
кабінетний секретар. Двску-
сію над Затвердженням Віл-
сона призначено на п' 
цю. ,(! 

Бонн, Німеччина. — Д-р 
Фрідріх Мідлегаве, провідник 
націоналістичного крила пар-
тії вільних демократів, пропо-
нус, щоб члени амернкансь-
кого Конгресу і англійського 
парляменту вислали своїх де-
леґатів, які в Німеччині поба-
чвли б, що вістки про відро-
дження націзму, в Німеччині 
неправдиві. Цей крок д-ра 
Мідлегаве мав би послабити 
звіт американського високого 
комісара в Німеччині, в яко-
му говорилося про те, що „за-

хідні німці знову сприяють 
націстськнм ідеям", — а та-
кож те враження, яке виник-
ло закордоном у зв'язку з 
арештуванням 7 давніх на-
цістів англійською владою в 
Німеччині. Також інші німець-
кі політики складають заяви, 
що американські і англійські 
твердження про зріст націзму 
в Німеччині і— це „чиста фан-
тазія", бо демократичний ре-
жим в Німеччині запустив 
глибоке коріння в німецькому 
народі. 

В інавгураційних врочнс-
тостях президента Айзенгаве-
jm. у Вашингтоні взяв офіці-
яльну участь теж представ-
ник американських українців, 
голова Українського Народ-
ного Союзу п. Дмитро Гали-
чин. Він був офіціяльно за-

п рошений на інавгурацію та 
на інавгураційний бенкет як 
голова українського відділу в 
Красвому Комітеті Республі-
канської партії та мав окреме 
місце на трибуні під час інав-
гурації й інавгураційної па-
ради. 

Турецький міністер прибув до Югославії для 
заключення оборонного союзу 

Бсоград, Югославія 

Інавгурація Двайта Д. Ай-
зеигавера на президента З'с-
динених Держав та встанов-
лені в його інавгураційній 
промові засади нової амери-
канської політики прийняли 
вільні країни світу із справж-
нім ентузіазмом, віддаючи 
при цьому пошану й приз-
ианвя уступаючому прези-
дентові Геррі О Труманові. 
Найбільше враження виќли-
кала в закордонних країнах 
промова президента Айзенга-
вера," присвячена майже вик-
лючно унівелсальним спра-
вам. Айзенгавер говорив не 
тільки до американського на-
роду, що обрав його презн-
дентом, але до народів світу, 
що очікують від нього важли-
вих рішень в грізних теперіш-
ніх часах. Хоч президент Ай-
зентавер належить до партії, 
яка в минулих декадах та під 
час останньої виборчої кампа-
нії критикувала багато дечо-
го з дотеперішньої американ-
ської „інтернаціональноЃ' по-
літнки та яка мас опінію май-
же ізОляціоністичноІ, презн-
дент Айзенгавер в своїй про-
мові не тільки що не реко-
мендував обмежень до відсту-
пу й д дотеперішнього інтер-
напДоиалізму, але навпаки, — 
закликав всі народи разом і 
'кожний нарід зокрема сдна-
тись для спільної оборони та 
миру і кращої будучности. Він 
нетількн не пропонував ваціо-
налістичвоі розв'язки поодн-
нокнх проблем Америки, але 
навпаки, зв'язував цю ррз-
в'язку нерозривно" з"ро: 
кою світових проблем. Він 
теж пропонував, колективну 
безпеку не тільки у військо' 
вій ділянці, але й в політиці 
і в господарстві як і в усіх ді-
лянках. Правда, в промові 
Айзенгавера були встановле-
ні тільки головні напрямні і 
принципи, але він не затор-
кував жадних конкретних ані 
внутрішніх, ані закордонних 
проблем, про які він, правдо-

подібно говоритиме в своєму 
першому посланні до Кон-
ґресу. 

Англійська преса називає 
промову Айзенгавера „звору-
шлнвим, вимовним свідоцт-
вом віри" та „твердим, рішу-
чнм і непохнтннм ставлен-
ням до проблем часу", а са-
иого Айзенгавера вважає за 
одного з найбільших синів А-
мерикн в традиції Вашншто-
на і Линколна". 

З неменшим одушевленням 
та ентузіязмом прийняла ін-
авґурацію Айзенгавера теж 
Франція та інші вільні кра-
Інв. Президент Оріол в своїй 
вітальній телеграмі до Айзен-
гавера називає ного „певним 
приятелем, величним архітек-
том нашої спільної перемоги, 
організатором оборони віль-
ннх націй." 

Такі і подібні заяви та від-
гуки наспіли і появились в 
Італії, Німеччині, в Сканди-
навськнх країнах, в Голандії 
і Бельгії, як теж головно в 
півдеяно-амернканських краі-
нах та на всіх інших контн-
нентах, де ще є вільні люди. 
Всі вони висловлюють без-
застережне довір'я до Аме-
рикн і П нового проводу, по-
кладаючн на нього великі на-
дії. Але при цій нагоді підно-
снтьсл рівночасно й великі за-
слуги дотеперішнього презн-
дента Геррі С. Трумана і ви-
разннком почувань вільного 
світу відносно нього можна 
вважати голос шведської ѓа` 
зети, яка^дазрдщь.і ‚JTfeppl С,.-
Трумон заслуговує в цій хвн-
лині на. велику вдячність ці-
лого демократичного світу... 
Позитивні аспекти спадщини, 
яку він залишає своєму нас-
тупникові, цілком прислоню-
ють всі негативні сторінки, що 
їх закндують йому Його опо-
ненти." 

Інавгурація президента АЙ-
зенгавера була першою по-
дісю дня в цілому вільному 
світі. 

— Сю-
ди прибув турецький мініс-
тер закордоннх справ Фуад 
Копрулу і зараз після приві-
тання на станції виголосив 
промову, в якій підкреслив, 
що його завдання — заклю-
чити формальний договір між 
Грецією, Туреччиною і Юго-
славісю для оборони Балка-
ну. Ііереговорн мають трнва-
ти три тижні, і вони повинні 
закінчитися створенням бал-
канської антантн. це значить j 
районного оборонного союзу, 

про які згадував у своїй Ін-
авґураційній промові прези-
дент Двайт Айзенгавер. Мі-
ністер Копрулу заявив, що 
приязнь між трьома балкансь-
кими державами „відзерка-
люс не тільки симпатії між 
ними, але й основується на 
спільних інтересах та спіль-
ному призначенню перед вс-
ликою небезпекою аґресіГ'. — 
Турецького міністра вітав за-
ступник югославського мініс-
тра закордонних справ Коха 
Попович та ввесь дипломати-
чнин корпус. 

Болгарія засудила 
Лондон. — Болгарська Те-

леграфічна Агенція подає до 
відома, що в Софії засудили 
10 ‚‚американських шпнгу-
нів". Одного з них, Тода Сто-
яноза Хрістова засудили до 
смертної кари, інший дістав 
20 років тюрми, два — по 18. 
два по 15, два — 10 років у-
в'язнения, а один дістав най-
меншу кару, бо тільки півто-
ра року тюрми. Обвинувачен-
ня твердить, що підсудні зма-
гали „зорганізувати збройну 
контрреволюцію в Болгарії 
при допомоі з а к о р д о н и о і 
збройної інтервенції". Хрістов 

УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛІСТИ ВИКЛИКУЮТЬ ЃІСТЕРІЮ У МОСКВІ 
Москва, Кремль, що вже 

стільки разів проголошував 
розгромлення „українських 
буржуазно - націоналістичних 
банд" все ще попадає в гіс-
терію через українських на-
ціоналістів, добачуючи в них 
„найбільших ворогів народу" 
та вважаючи іх за одну з най-
більших загроз для свого па-
нування. В останньому, згід-
но з повідомленням ..Ню Иорк 
Таймеў" відізвався на цю те-
м'у орган совстської фльоти 
„Красний Флот", який в числі 
з 20-го січня пише, що „ан-
гло-амерякавська розвідка" в 
Совєтському Союзі не обме-
жує своїх зусиль до „ДИПЛО-
матів і правќих осіб", але теж 
намагається використати „во-
рожі до Совстського Союзу 
елементи, де тільки може їх 

подибати". До цієї категорії 
„Красний Флот" запаховўе 
‚‚таких зрадників Совстського 
Союзу, як українські буржу-
азні націоналісти" прнхнль-
ники, Тіта, колишні німецькі 
й японські шпигуни, члени 
турецької розвідки та „інші 
злочинні елементи". „Ню 
Иорк Тайме" рівночасно ци-
тує київську „Правду Укра-
їни", яка повідомляє ‚що шеф 
слідчого відділу в бюрі дер-
жавного прокурора в Києві, 
якась Е. І. Чернина, дістався 
на цей пост при допомозі під-
ступу і шантажу. 

Але вже найбільша гісте-
рія з приводу українських на-
ціоналістів виявляє орган ко-
муністичної партії та совст-
ського уряду України, „Ра-
дяиська Україна'.'. Майже в 

кожному числі тої газети 
повно няпбруднішої ланки 
власне на націоналістів. Для 
прикладу запитувати б тільки 
кілька речень з тої газети з 

, 25-го грудня їм. р. Там, у ве-
лнкій майже на цілу третю 
сторінку статті п. з. „В ста-
лінській сім'ї радянських на-
родів", м. ін. написано: „Ук-
раінський народ добився сво-
їх перемог у нещадній бороть-
бі з українськими буржуазни-
ми націоналістами. Українські 
буржуазні націоналісти завж-

- ди були найлютішими ворога-
Імн нашого народу. Гадюче 
і буржуазного націонал і з м у 
‚спрямоване проти найдорож-
‚чого для трудящих Союзу 
РСР — ленінсько-сталінської 

І дружби і братерства народів, 
! проти дружби з великим ро-

сійськни народом, спрямоване 
проти життєвої основи радян-
ського ладу — політики кому-
ністичної партії. Українські 
буржуазні націоналісти ста-
вилн перед собою Мету — ві-
д і рвати український народ від 
братнього російського народу. 
Українські буржуазні націо-
налісти завжди зраджували 
український народ, завжди 
були шпигунами, диверсанта-
мн, агентами імперіялістич-
них розвідок. Тепер вони про-
дались новим хазяям — аме-
рикансько-англійським імпері 
ялістам. Український народ 
під проводом комуністичної 
партії розгромна огидну бан-
ду буржуазних націоналістів 
— цих підлих зрадників, най 
маяих вбивців, катів трудя 
щнх..." — і т. Д. 

10 „шпигунів" ЗДА 
і признався, що він дістав 
(шпигунський вишкіл у Ту-
j реччині, звідки повернувся до 
підривної праці в Болгарії. -

j Польська (Агенція повідом-
.ляс, що 22 січня починається 
'процес сімох членів „шпигун-
ської американської органі-

Ізації". між якими находяться 
чотири католицькі священи-
ки. Суд відбудеться в Крако-
ві. — Головна квартира 
військ ЗДА в Німеччині запе-
речус вістку польського міні-
стерства закордонних справ, 
що американці вишколювали 
двох шпигунів, 'яких поляки 
зловили на своїй території 

УКРАЇНЦІ У ВІЛЬНОМУ СВІТІ 
ВІДЗНАЧАЮТЬ РОКОВИНИ 

САМ0СТІЙН0СТИ 
ІСОБОРНОСТИ 

Сьогодні припадають рокови-
ни найбільш пам'ятних і няй-
більш славних в новітній іс-
торії України подій: проголо-
шення самостійности Україн-
ської Народної Республіки 35 
років тому та проголошення 
соборности українських зе-
мель в одній вільній і від ні-
кого незалежній Українській 
Державі рік пізніше. Українці 
у вільному світі, зокрема в 
З'сдинених Державах Амери-
ки, врочисто обходять ці роко-
винн, влаштовуючи величаві 
імпрези та академії. Губерна-
тори стейтів Огайо, Масачу-
сетс, Ню Джерзі, Пенсилве-
нії, Меріленду та деяких ін-
ших проголосили з цього при-
воду в своїх стейтах Дні Ук-
раїнської Незалежности. за-
кликаючи громадян цих стей-
тів відповідно іх вшанувати. 
Врочиста академія з приводу 
цих річниць вже відбулася 

минулої неділі в Клівленді, 
Огайо, а на найближчу неді-
лю заловіджеиі такі самі свят-
кування, з участю видатних 
американських представників, 
в таких містах, як Джерзі Си-
ті, Ню Иорк, Балтимор, Бос-
тон та в багатьох інших. У 
Фнладелфії відбудеться свя-
точна академія в суботу 24-го 
січня. ЎЌКомітет проголосив 
з приводу цих роковин окре-
мий Маніфест. Спеціальне 
звернення до українського на-
роду проголосив з цієї нагоди 
президент Української Народ-
ної Республіки Андрій Лівиць-
кий. А Москва та її органа з 
подвійною силою повторюють 
свої напади на „українських 
буржуазних націоналістів", 
оправдано добачуючн в них 
найбільшу загрозу для коиу-
ністичного терору і поневв-
лення ‚що їх вони називають 
„ладом". 
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Інавгураційна, промова президента 
Двайта Д. Яйзенгавера 

Л нагоди саосі Інавгурації на 34-того президента З'сдкяеяихо-
Дгржав Америки у вівторок 20-го січня 1853 р Двайт Д. АДзен-
гавер, після складення президентської присяги,'виголосив таку 

промову: 

ДЕКЛЯРАЦІІ НЕЗАЛЕЖ-
ИОСТИ І СОБОРНОСТИ 
Для американського народу ‚Декларація Незалежнос-

тн" з 1776 року це не тільки великої ваги історичний до-
кумент. Це ідеал волі, це закон, в обороні якого пролято 
багато ќрови. 

Так треба американському народові й світові розуміти 
також і те, що сталося тому 35 років в столиці України, в 
Кисві, коли 22 січня 1918 року проголошено Четвертим 
Універсалом — самостійну, від нікого незалежну, суверенну 
державу українського народу — Українську Народну Рес-
публіку. Проголосила цю республіку Українська Централь-
на Рада в такий самий спосіб і з таким самим правом, як 
це сталося з американькою Декларацією Незалежнотн, про-
голошеною Континентальним Конгресом. 

Українська Центральна Рада виявила дуже багато доб-
рої волі в переговорах з російським урядом в Петербурзі, 
щоб добитись прав України мирними засобами, так, як це 
робили американці, бажаючи дійти до порозуміння з англій-
еькою владою в Лондоні. Хоч Центральна Рада заявила ви-
разно в Першім Універсалі, що „однині самі будемо творити 
наше життя", це не знайшло зрозу'міння в Петербурзі, де до 
влади прийшла російська демократія. Четвертий Універсал 
та дальша боротьба за самостійну Україну з білими та чер-
воними російськими наїздниками були отже виявом прн-
родного права українського народу на вільне й незалежне 
життя. Як в подібний спосіб зголосила свос право Західна 
Україна, 1 листопада 1918 року, то Акт Злуки з 22 січня 
1919 року був тільки логічним закінченням великого ігто-
рнчиого процесу, якому відвороття немас і бути не може. 

Ці речі повинна б найкраще розуміти Америка, бо во-
на сама пережила одну важку й криваву боротьбу за свою 
державну незалежність, а другу за сврю соборність. Одначе 
так не с. Офщіяльна американська політика попирала ввесь 
час „Росію", як „єдину і неподільну", включаючи до неї й 
Україну. Але не можна сказати, щоб не було тут навіть 
давніше таких людей, що ставились би прихильно до са-
мостійницькнх змагань українського народу. Вже в 1917 
році (24 січня) була внесена і прийнята в Конгресі резо-
люція в справі допомоги знищеній війною Україні .Була 
резолюція Ля Гвардії в справі визнання України як неза-

^ЧяежМої країни, а пізніше що сенатора А. Копленда в спра-
`%і визнання Української Народної Республіки та її екзнль-

ного уряду. Була резолюція в Конгресі в справі голоду в 
Україні Й були десятки мемрріялів в українській справі й 
десятки тисяч протестів проти поневолення і розчетверту-
вання України. Вже в 1919 році молодий тоді америкая-
ський дипломат, Вилйем Буллит, пропонував визвати Ро-
сію тільки з Петербургом і Москвою, а Україну, Білорусь, 
Кавказ, Балтійські країни як незалежні держави. Дораджу-
вав в 1919 році визнати Українську Народну Республіку 
майор американського генерального штабу, Лоренс Мар-
тнн, що був в Україні й власними очима бачив, хто саме 
кривавиться в боротьбі з московською комуністичною агре-
сісю. Так не сталось і за те заплатив дуже дорого украін-
ський нарід, а тепер платять за це й його ближчі й дальші 
сусіди, платить за це й Америка. Здавалося б, що бодай те-
пер буде нам уже легко обороняти в Вашингтоні Україн-
ську Народну Республіку та її владу, що діс на еміграції, 
як і ті сили, що діють і боряться в Україні. Одначе так во-
но не с, не зважаючи на великі зміни на краще в відно-
шенні до визвольних змагань українського народу, як в 
Америці, так і в цілому вільному світі. Російські впливи 
в політиці й науці с ще й нині так сильні в Америці, що вони 
затемнюють американцям навіть пізнання їхнього власного 
інтересу в світовій боротьбі з комуністичною агресією і мос-
ковським імперіалізмом. Але с вже багато визначних лю-
дей, що розуміють вагу України як самостійної, демократнч-
ноі держави, а тим самим і вагу визнання на міжнародно-
му полі Актів з 22 січня 1918 і 1919 років. Таких людей 
буде щораз більше, як далі будемо їх з'єднувати історнч-
ною правдою, наукою, геройською боротьбою ЎПА і заќли-
нами до справедливості!. Тільки це треба робити з більшим 
розмахом і завзяттям і з тверділою вірою в нашу перемогу. 

Мої співгромадяни: 
Світ і ми вже пройшли ме-

жовнй пункт половини сто-
річчя постійного виклику. 
Ми відчуваємо всімн нашими 
почуттями, що сили добра і 
зла збираються докупи та о-
зброюються і протиставлять-
ся як рідко коли раніше в і-
сторії 

ЦвЙ факт визначає значен-
ня цього дня. Нас покликано 
цією достойною н історичною 
церемонією бути свідком ак-
ту складання п р и с я г и 
служби одного громадянина 
в приявностн його Бога. Нас 
покликано, щоб ми, як нарід 
дали перед світом свідоцтво 
нашої віри, що майбутнє иа-
лежатиме вільним. 

Від початку цього сторіч-
чя для континентів землі на-
стали, здавалось, часи бурі. 
Маси Азії прокинулись, щоб 
скинути кайдани минулого. 
Великі нації Европи вели 
свої найбільш криваві війни. 
Повалились престоли і зник-
лн їхні величезні імперії. Но-
ві нації народились. 

Щодо нашої власної краї-
нн, то це був час безконечної 
проби. Мн виросли щодо мо-
гутностн і щодо відповідаль-
ностн. Ми пройшли через 
страхіття депресії і війни до 
незрівнянних в історії людст-
ва вершин. Намагаючись за-
безпечнтн мир в світі, ми му-
сіли в боротьбі пройти через 
ліси Аргони, до берегів Іво 
Джімн та до гірських верхів 
Кореї. 

В швидкому бігу великих 
подій ми напомацки намага-
ємось пізнати повний сенс і 
значення часу, в якому ми 
живемо. В нашому пошук%'-
ванні розуміння ми блага-
мо Боже Провидіння. Ми 
збираємо всі наші знання мн-
нулого, і мн уважно розгля-
даємо всі познаки майбутньо-
го. Мн приносимо ввесь наш 
розум і волю, щоб відповісти 
на питання: як далеко мн 
зайшн в довгій мандрівці лю-
дннн з темноти до світла? Чи 
зближаємось мн До світла '— 
до дня волі і миру для всьо-
го людства ?Чн, може, над на-
мн нависли тіні ще одної но-
чі? Які б великі і не були 
турботи, що абсорбують нас 

і видає винаходи, щоб зрів-
нюватн не тільки горн, але й 
міста. Наука, здається, гото-
ва надати нам в своїм кінце-
вім подарунку силу змести 
людське життя з лиця землі. 

В такий час історії мн, 
вільні, мусимо проголоси-
ти знову нашу віру. 

Ця віра є продовженням 
віри наших батьків. Це наша 
віра в безсмертну гідність 
людини, керованої вічними 
моральними і природнімн за-
конами. 

Ця віра визначає наш пов-
ний погляд на життя. Вона, 
поза всякою дискусією, вста-
новляс ті дари Творця, що є 
невіднятнми правами людини 
та що зрівнюють всіх людей 
перед Його обличчям. 

В світлі цієї рівности мн 
знаємо, що чесноти, най-
більш плекані вільним наро-
дом — любов до правди, гор-
дість праці, відданість країні 
— всі вони є однаково цін-
ним скарбом в житті нан-
більш покірних і найбільш 
вивищених. — Люди, які 
добувають вугілля, палять в, 
гоогах балянсують DBXVHKO- м а т е Р І Я Л 1 в ' продуктів дале-гориах, оалянсують рахунко , - ц ft в н и й з а -

безпечно поза засягом цієї 
боротьби. 

Воля стоїть проти рабства, 
світло проти темноти. 

Віра, яку ми визнаємо, на-
лежить не тільки нам, — але 
вільним усього світу. Цей 
спільний вузол зв'язує виро-
щувача рижу в Бурні і плян-
татора пшениці в Айові, ча-
бана в південній Італії і аль-
пініста в Андах. Вона надає 
спільної гідностн французь-
кому воякові, що гине в Індо-
Кнтаї, британському вояко-
ві, вбитому в Маляї, і амери-
ќяйцеві, що життя свос від-
дає в Кореї. 

Крім того, ми знаємо, що 
мн зв'язані з усімн вільними 
народами не тільки шляхет-
ною ідеєю, але й простою 
потребою. Жаден вільний на-
рід не може на довшу мету 
вдержати будь-який привілей 
або втішатись безпекою в с-
кономічному осамітненні. Бо, 
не зважаючи на всю нашу 
матеріальну могутність, на-
віть ми потребуємо рипќів у 
світі для надпродукції наших 
фарм і фабрик. Так само мн 
потребуємо для тих самих 
фармів і фабрик вітальних 

ві книги, крутять токарські 
варстати, збирають бавовну, 
лікують хворих чи сіють зер-
но — всі вони так само гор-
до і так само корисно слу-
жать Америці, як і державні 
мужі, що приготовляють до-
говори, або законодавці, що 
видають закони. 

Ця віра керує всім нашим 
способом життя. Вона поста-
новляє, що ми, нарід, вибира-
смо провідників не на те, Щоб 
вони володіли, а на те, щоб 
служили. Вона запевняє, що 
ми маємо право до вибору на-
шої власної праці і до внна-
городи за наш власний труд. 
Вона заохочує до ініціативи, 
що перетворює нашу продук-
тивність в чудо світуѓ І вона 
перестерігає, що людина, я-
ка намагається заперечувати 
рівність усіх своїх братів,' '— 
зраджує дух вільних і заохо-
чус глум тирана,, , І І І 

Завдяки тому, що ми, кож-
ний з нас, придержуємось 
цих принципів, політичні змі-
нн, які довершуються сьогод-
ні, не вимагають бунту, пе-

дома, як сильно й не були б Рввороту і безпорядку. Ця 
ми зайняті справами, що гли-
боко заторкують на пі прожи-
ток сьогодні і нашу візію 
майбутнього, кожна з цих 
домашніх проблем зменшені 
і часто навіть створені цим 
ѓштаням, яке відноситься до 
всього людського роду. 

Ця проба приходить в хвн-
лину, коли людська сила до-
сягнути добро або заподіяти 
лихо переходить найсміливіші 
сподівання і найбільші побо-
ювання всіх віків. Ми може-
мо завертати ріки в Іхьому 
бігу, зрівнювати гори з доли-
нами. Океани, суша і повітря 
є шляхами для нашої вели-
чезної торгівлі. Пошесті 
зникають і життя продовжу-
сться. 

Тепер вигляди цього жнт-
тя загрожені тим самим ге-
нієм, що їх вможливлю!:. На-
ції нагромаджують добробут. 
Праця пітніє, щоб творити — 

зміна радше виявляє мету 
скріплення нашої відданості! 
вченням наших основних до-
кументів, свідоме поновлення 

кой взаємозалежності!, так 
виявлений в мирній тор-
гівлі, діс більшою в тисяч ра-
зів снлою на випадок війни. 

І так потреба та віра пере-
коиалн нас, що сила всіх 
вільних народів полягає в сд-
ності, а їхня загроза в незго-
ДІ. 

Щоб створити єдність і щоб 
зустріти виклик нашого часу, 
доля поклала на нашу краї-
ну відповідальність провід-
ництва вільного світу. Отже 
годиться, щоб ми знову за-
певннлн наших приятелів, 
що, виконуючи відповідаль-
ність, ми, американці, знаємо 
і зберігаємо різницю між сві-
товим провідництвом і імпе-
ріялізмом; між рішучістю, і 
безпощадністю; між добре 
обдуманою ціллю і судорож-
ною реакцією на стимул иа-
глнх випадків. 

М н хоч є мо. щоб наші прня-
телі в цілому світі передусім 
знали: ми стаємо перед за-
грозою не зі страхом і збен-
теженням, але з довір'ям і 
переконанням. 

Ми відчуваємо цю мораль-
ну силу, бо мн знаємо, що ми 
не є безпомічні в'язні історії. 
Ми вільні люди. Ми залиши-
мось вільні і ніколи не вчн-

но бути рятування людства 
від того, щоб воно само себе 
шматувало. 

В світлі цього принципу, 
ми готові почати з кожним і 
з усімн іншими спільні зу-
сил ля для усунення причин 
взаємної' боязні І недовір'я 
між націями і так уможли-
внтн драстичне зменшення 
зброснь. Єдиною необхідніс-
тю для пороблений таких зу-
силь є те, щоб вони в своїй ці-
лі були скеровані логічно і 
чесно на забезпечення миру 
для всіх та щоб вони в своєму 
результаті створили методи, 
при допомозі яких кожна на-
ція, що братиме в mix участь, 
доказала добру віру у внко-
нанні своїх приречень. 

2. Здаючи собі справу з то-
го, що здоровий глузд, як і 
звичайна пристойність днкту-
ють безуспішність угодовст-
ва, ми ніколи не будемо на-
магатись примнрювати агре-
сора фальшивою і немораль-
нию угодою, продаючи честь 
за безпеку. Бо в кінцевому 
виборі вояцький наплечник 
не є таким великим тягарем, 
як кайдани невільника. 

3. Знаючи, що тільки З'с-
дннені Держави, сильні і без-
межно продуктивні, можуть 
допомогти обороняти волю в 
вашому світі, ми оцінюємо 
могутність 'і б'`зпеку нашої 

Іван Кедрнн 

Ідеал чи програмаї`ч. 
(З нагоди роковин 22-го січня) 

Обидва акщ з 22-го січня — 
1918-го року та 1919-го року 
— закінчили другий період в 
історії національно-політично-
го відродження українського 
народу, що почалось в поло-
внні 19-го сторіччя виступом 
Кирило-Методіївського Брат-
ства в Наддніпрянській Укра-
їні 1846 року і Головної Русь-
кої Ради в Галичині 1848. 

Хоч в підручниках історії 
літератури твердиться, що 
відродження національного 
руху почалось появою „Ене-
Ідя" І.. Котляревського вже в 
1798 p., проте це була виключ-
но літературна поява, як на-
зверхній доказ сентнменту до 
етносу — побуту, звичаїв, на-
родвої маси, — а не доказ 
будь-якої національно - полі-
тнчної свідомості!. Бо хоч у 
тих самих підручниках згаду-
сться творення автором „Ене-
Іди", багатим полтавським ді 
дичем ‚окремого козацького 
полку проти Наполеона, як 

ви поставили крапку над тим 
процесом, що його В. Винни-
ченко назвав „відродженням 
нації" та започаткували но-
внй період — боротьби за дер-
жавність і _за_ соборність всі-
ми можливими, в такій бо-
ротьбі допурќальними засоба-
мн: військовими, політичннмн, 
пропаґандивними. І коли ми 
сьогодні п'ереживаємо таку 
міжнародну політігчну кризу, 
що до дверей стукає третя 
світова війна, то наша полі-
тична боротьба спірасться На 
актах 22-го 'Січня, як на най-
важнішому' д"бказі прагнення 
України до своєї власної дер-
жави й доказі, що така дер-
жава була. Як мн нині внгля-
дали б, як би не було текстів 
отих двох урочистих актів із 
22-го січня?! Коли ми нині 
стоїмо перед муром русофіль-
ських тенденцій в закордонній 
політиці вс}я західніх держав, 
із Злученими Державами у 
проводі, і коли мн нині муси-

менту до козаччини, проте 
водночас це дуже прикрий 
доказ його повного політич-
ного зросійщення. Адже в той 

нації як довір'я, на яке опи- сам час поляки мали свої ле-
расться надія вільних людей ѓіони по стороні Наполеона й 
по всіх усюдах. Це є твердим' в'язали свої надії в боротьбі 
обов'язком кожного нашого проти Росії! 
вільного громадянина і кож-' Перший період цього відро-
ного вільного громадяннна'дження був виповнений кри-
по всіх усюдах ставити спра- сталізацісю лише народовець-
ву своєї країни понад власну , кої течії і завершився створен-
вигоду його самого. ням перших політичних пар-

4. Шануюч'и і н д івідуаль- тій - РУТІ в Наддніпрянщині 
ність і спадщину кожної іт - та Радикальної Парти в Гали-
ції в світі, ми ніколи не вжи, чині, майже в тому самому ча-
ватимемо нашої сили, щоб ,". напереломі 19-го і 20-го сто-
намагатись накинути іншому , Р". Саме в той несповна двад-
народові наші власні внпле- чят-річннй час за .снування 

нашої віри в нашу країну та нимо найвищої провини про-
в охорону Божого Провидін 
ня. 

Вороги цієї віри не знають 
Бога, тільки силу, не відда-
ність, тільки її використання. 
Вони навчають людей зрадЬ. 
Вони насичуються голодом 
інших. Вони знущаються над 
усім, що їх поборює, головно 
над правдою. 

Тут, отже, сходяться не 
бліді аргументи між легко 
розбіжними філософіями. Цей 
конфлікт вдаряє прямо у ві-
ру наших батьків та в життя 
наших синів. Жаден принцип 
або скарб, що ми маємо, від 
духового знаня наших віль-
них шкіл і святинь аж До 
творчого чару вільної праці і 
капіталу, — ніщо не лежить 

ти волі — браку непохитної 
вірн. 

Виносячи нашу слушну 
справу на виправдання істо-
рії і мобілізуючи нашу пра-
цю для світового миру, ми 
будемо керуватись певними 
встановленими принципами. 

Ці принципи такі: 
1. Маючи відрасу до війни 

як засобу перешкоди для ці-
лей тих, що нам загрожують, 
ми вважаємо за перше зав-
дання державного провідниц-
тва розвернути могутність, я-
ка здержуватиме сили аґре-
сії та сприятиме передумовам 
миру. Бо не тільки це мусить 
бути найвищою ціллю всіх 
вільних людей, але й присвя-
тою їхніх провідників повив-

кані політичні і господарські 
інституції. 

5. Розцінюючи реалістич-
но потреби і спроможності 
випробуваних приятелів волі, 
ми намагатимемось допомог-
тн їм досягнути їхню власну 
безпеку і добробуття. Мн так 
само рахуватимемо на них, 
що вони в рямках їхніх ре-
сурсів переберуть їхні повні і 
справедливі тягарі в спільній 
обороні волі. 

6. Визнаючи е к о н о м і ч н е 
здоров'я за необхідну базу 
військової могутностн і миру 
вільного світу, ми намага-
тимемось підтримувати по 
всіх усюдах і самі практику-
ватимемо політику, — що 
заохочує продуктивність і 
корисну торгівлю. Бо зубо-
жіння будь-якого одного на-
роду в світі означає загро-
для добробуту всіх інших на-
родів. 

7. Розу'міючи, що економіч-
ні потреби, військова безпека 
і політична мудрість разом 
дораджують регіональні у-
групування вільних народів, 
ми сподіваємось в рямках 06'-
сднаних Націй допомогти та-
ким спеціяльним вузлам по 
всьому світі. Характер таких 
зв'язків мусить різнитися від-
повідно до різноманівности 
проблем поодиноких районів. 

В Західній півкулі мн лу-
чнмось з усімн нашими сусі-
дами в праці для вдоскона-
лення спільноти братнього 
довір'я та спільних цілей. 

В Европі ми закликаємо 
‚свідомих і натхненних провід-

ннкіи західних націй, щоб 
воші з новою силою намага-

ілись перетворити в дійсність 

доказ його значення і сенти- (мо відборонятись перед натнс-
ком увійти в такий широкий 
протнкомуністнчний фронт, в 
якому провід і перевагу ма-
ли б автоматично росіяни з їх-
німи дальшими претенсіями 
до України,' як частини „не-
подільної Росії", то в якій си-
туації ми були би без аргу-
менту 22-го січня і всіх істо-
ричних подій нашої вязволь-
ної війни, безпосередньо з ті-
сю датою зв'язаної?! 

Ця війна' фактично ведеть-
ся далі. ВОна ведеться на всі 
фронти, бо з усіх сторін ми-
лі сусіди, що роздряпали бу-
лн соборні українські землі, 
далі стоять на позиціях своїх 
„історичних прав" та зовсім 
недвозначно заповідають но-
вий поділ України, як тільки 
провалиться той совстський 
режим, що' тепер усіх загнав 
у спільну тюрму. У цій бо-
ротьбі проти Московщини ми 
програвали і напередодні дру-
гої світовоЃ війни ми вигляда-
ли дуже марно, а з її кінцем 

вже новітніх політичних пар-
тш кристалізувалася теж но-
вітня українська думка й аи-
кристалізувалась в постаті 
IV Універсалу про державну 
суверенність УНР та в акті 
ЗЛІ'ЌЙ соборних земель. 

Ці дати мають в новітній 
історії велетенське значення 
більше, як будь-які інші. Во-1 (Закінчення на стор. 3-тін) 
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об'єднання їхніх народів. 
Тільки тоді, як вільна Евро-
па об'єднано керуватиме сво-
ею силою, вона може успіш-
но, ще Й^прн`'йаіпіи.- допомозі,-
зберегтн свої духові і куль-
турні цінності. 

8. Здаючи собі справу, що 
оборона волі, як і сама воля, 
є одна і неподільна, ми від-
носимось до всіх континентів 
і народів з однаковою увагою 
і пошаною. Ми відкидаємо 
будь-яку інсинуацію, що та 
або інша раса, той або ін-
ший нарід є в будь-якому 
розумінні нижчим або вищим. 

9. Респектуючи Об'єднані 
Націй як живий знак надії 
всіх народів на мир, ми зма-
гатнмемо до створення з них 
не тільки вимовного символу, 
але й ефективної сили. А в 
наших змаганнях до чесного 
миру ми ані не підемо на 
компроміси, ані не втомимось, 
ані не зупинимось. 

Ми надіємось, що цими 
правилами поступування ми 
станемо відомі для всіх наро-
дів. 

При їх шануванні світ мн-
ру може стати не візісю, але 
фактом. 

Ці сподівання, це найвище 
прагнення мусить керувати 
способом нашого життя. 

Д. Галячнн 

ПОЇЗДКА ДО ЕВРОПИ 
( і ) 

Поїздка делегації Україн-
ського Конгресового Коміте-
ту до Европи з кінцем мину-
лого року, як і вже сама її 
підготовка була викликала 
великий — як кажуть — шум 
не тільки серед українсько-
го громадянства по обндвох 
боках „великої води", але й 
була важливою подією в аме-
риканській політиці. Як до 
цієї місії прийшло та що бу-
ло її причиною і ціллю? 

Український Конгресовий 
Комітет, як центральна ре-
презентація досить чисельної, 
бо півтора мільнонової групи 
американців українського по-
ходження, становить певний 
фактор в американській по-
дітиці. Своє місце в цій по-
літнці він здобув собі своєю 
активністю та своїми числен-
иямв виступами і репрезен-
таціями, як індивідуально, 
так і спільно з подібними ре-
презеятаціямн інших амери-
канських груп та інституцій. 
Тому теж цілком зрозуміло, 

що коли холодна війна між 
очолюваним Америкою віль-
ним світом з одного боку, а 
совєтським бльоком з друго-
го, почала не тільки заго-
стрюватись, але й з кожним 
днем більше погрожувати пе-
реміною в гарячу третю сві-
тову війну, українська ви-
звольна справа, а з нею й її 
оборонець на американській 
землі — Український Конгре-
совий Комітет звертають на 
себе щораз більшу увагу не 
тільки американській публіч-
ній опінії, але й амернкансь-
ких урядових чинників. Ук-
раїнськнй Конгресовий Коиі-
тет зі свого боку дав багато 
доказів своєї правильної оцін-
ки міжнародного положення. 
Своїми виступами в пооднно-
ких американських справах 
він, чи то свідченнями його 
представників в конгресових 
комісіях, чи своїми публікаці-
ями і пресовими конферен-
ціями та іншими виступами 
виявив і доказав свос глибо-

ке розуміння оборонних інте-
ресів Америки і вільного сві-
ту, зв'язуючи їх з визволь-
ною боротьбою українського 
народу. 

Всі ці справи були відпо-
відио з'ясовані і висвітлені в 
звітах і дебатах на минуло-
річному П'ятому Конгресі і 
тому було б зайво повторю-
вати їх. А розвиток подій до-
сі у великій мірі виправдував 
становище УКК. Тому нічо-
го дивного, що конгресмен 
Чарлз Керстен, вносячи мнну-
лого року в Конгресі резолю-
цію в справі окремого вяяв-
лення американських снмпа-
тій до справи поневолених 
Москвою народів у зв'язку з 
його доповненням до Акту 
Взаємної Безпеки, щоб при-
знатн 100 мільйонів долярів 
на допомогу визвольним ру-
хам поневолених народів, ре-
комеидував урядові, щоб він в 
справах розподілу тих фондів 
та взагалі в справах свого 
відношення до визвольних 
рухів поневолених народ†в ра-
дився таких американських 
інституцій, як Український 
Конгресовий Комітет. 

Тимчасом в Ню Иорку ство-
рено — не без впливу і заін-
тересування урядових чинни-
ків — відомий Амернкансь-
кий Комітет для Визволення 

Народів Росії, головою якого 
був початково п. Кениан, опіс-
ля адмірал Кнрк, тепер адмі-
рал Стівенс. Наш загал поін-
формований про цей Комітет 
та про великі про-російські 
впливи в ньому. З боку Укра-
їнського Конгресового Коміте-
ту були відповідні інтервенції 
в цій справі, як теж і самі 
американські чинники інтере-
сувались становищем УКК. 
Розмови на ці теми велись вже 
майже цілий рік, а ясне ста-
новище ЎЌКомітету в пооди-
ноких справах, хоч і не зали-
шалвсь без впливу иа відпо-
відяу еволюцію Американсь-
кого Комітету, все ж такн не 
дало таких результатів , як 
цього вимагав би навіть чнс-
тнй інтерес американської по-
літнки. 

З організацією Радія ВИзво-
лення в Европі та з тоді ще 
тільки планованим створен-
ням в Европі Координаційно-
го Центру Антнбольшевнць-
кої Боротьби, американські 
чинники почали щораз біль-
ше інтересуватись можливіе-
тю української співпраці в тих 
агенціях. На ці теми велись 
довші розмови і переговори, 
про що ЎЌКомітет поінсрор-
мував нашу суспільність ок-
ремим комуиікатом, проголо-
шенвм в дні 31-го жовтня 

1952 p.. В цьому комунікаті 
м. і. сказано: 

„Від довшого часу, бо ще 
з січня 1952 року, за ініціятн-
вою та на пропозицію „Аме-
риканського Комітету для 
Визволення Народів Росії", 
почалися переговори між тим 
Комітетом та Головою УКК 
проф. Левом Добрянськнм, в 
справі співпраці Українсько-
го Конгресового Комітету 
Америки з Американським 
Комітетом на тереяі ЗДА та 
в справі посередництва УКК 
між „Американським Коміте-
том для Визволення Народів 
РосіЃ', зглядне його відпо-
ручннкамн на європейському 
тереиі, та українською полі-
тичною репрезентацією в Ев-
ропі. 

Метою і предметом цих пе-
реговорів була, з одного бо-
ку, пропозиція Американсь-
кого Комітету для Визволен-
ня Народів Росії, щоб україн-
ські політичні чинники в Ев-
ропі включилися в одну про-
пагаяднвну організацію, зло-
жену в половині з представ-
вяцтва росіян і в другій поло-
внні з представництва всіх 
неросійських народів СССР, 
для спільного ведення бороть-
би проти большевнзму і вн-
зволення поневолених наро-
дів СССР з-під комуністич-

ної диктатури. З другого бо-
ку ‚предметом переговорів 
була пропозиція УККА, щоб 
для скріплення визвольної 
боротьби українського й ін-
ших неросійських народів 
СССР проти совстсько-росій-
ського імперіялізму, створити 
Координаційний Комітет на 
терені Европи иа основі на-
ритетного представництва всіх 
народів СССР, який коорди-
нував би їхню боротьбу про-
тн теперішньої комуністи ч-
ної влади в їхніх країнах, 
прн чому в тому спільному 
Координаційному Комітеті мав 
би бути безумовно збере-
жений принцип повної рів-
поправності! представництва 
кожного окремого не-росій-
ського народу з ппедставни-
камн росіян. 

Ці переговори натрапили 
на великі труднощі, бо рі-
шальні чинники Амернкан-
ського Комітету для Визво-
лення Народів Росії на по-
чатках давали при проекті 
організації Координаційного 
Комітету в Европі ,по суті, 
перевагу російському пред-
ставництву та застерігали для 
нього половину голосів у 
спільному Комітеті, зглядно 
,,політичному центрі" і наки-
дали цьому Комітетові немож-
ливу назву „Ради Внзволен-

ня Народів Росії, чим ці 
чинники порушували прин-
цнп міжнародної рівноправ-
ности націй і, в суті речі, пе-
рерішували питання майбут-
нього державного упорядку-
вання відносин, по усуненні 
большеввцького режиму, в 
якійсь формі сдностн колнш-
ньої російської імперії. 

Переговори поступали впе-
ред, коли, в м-ці лютому 1952 
року, на чолі Амернкансько-
го - Комітету став адмірал 
Ален Дж. Кнрк, бувший аме-
рнканськяй амбасадор в Мос-
кві. 

Адмірал Кнрк виразно 
підкреслював, що він і його 
Комітет стоїть за самови-
значення народів СССР, але, 
в кожному разі, не визнає 
„передрішення" щодо відвов-
лення, по упадку больше-
вицькоі влади, державної не-
залежностн тих країн, що її 
мали перед` тою чи іншою ро-
сійсько-совстською агресією. 
Вія уважає, що співпраця ук-
раінських політнчннх груп у 
планованому „Радіо Внзво-
лення" та Політичному цен-
трі представників всіх наро-
дів СССР при цьому Радіо, — 
є конечна. 

(Далі буде) . 

Ми мусийо бути готові на-
важитись на все для нашої 
країни. Бо історія не віддає 
на довго піклуваня волею в 
руки слабих і бЧжзліганх. Ми 
мусимо ос'ягнути`` майстер-
ність в обороні і виявити за-
пас життєвих сил в цілеспря-
мованості... 

Ми, індівідуально і як на-
ція, мусимо бути готові, прни-
няти КОЖН}І вимагану від нас 
посвяту. Нарід, що цінить свої 
привілеї більше, ніж принци-
пн, швидко витрачає одне і 
друге. 

Ці основні 'настанови не є 
високі абстракції, далеко від-
далені від їправ щоденного 
життя. Це закони духової си-
ли, що творять і визначають 
нашу матеріяльну силу. Пат-
ріотнзм означає озброєні си-
ли і приготоване громадянст-
во. Морал'ьний запас життс-
анх сил означає більше енер-
гії і більше продуктивности 
на фармі і у фабриці. Любов до 
волі означає зберігання кож-
ного ресурсу, що вможлнв-
люс волю`-^- від святости на-
шнх родин і багатства нашої 
землі до генія наших вчених. 

Так кожний громадянин 
грає незамінну ролю. Про 
дуктивність наших голів, на-
ших рук і, наших сердець є 
джерелом %Зієї сили, якою ми 
можемо розпоряджатися як 
для збагачення нашого жит-
тя, так і для' 'здобуття миру. 

Жадна особа, жаден дім, 
жадна громада не можуть за-
лншатись `поза засягом цього 
заклику. Нас покликано ді-
яти мудро і свідомо, працюва-
ти наполегливо, навчати дос-
товірио, проповідувати пере-
конливо, важити кожне наше 
діло уважно і дбайливо. Бо 
перед нами цовнвна стояти 
така правдаѓ якщо Америка 
хоче щонйудь перевести в 
світ, то те ̂ 'снть насамперед 
бути переведене в серці Аме-
рики. 

Отже, мир, якого мн праг-
немо, є ніщо інше, як прак-
тикування і здійснювання 
всієї нашої вірн між нами 
самими і в наших зв'язках 
з іншими. Це означає більше, 
ніж уверухомленнл гармат, 
полегшення горя війни. 

Більше, ніж втеча від емер-
ти, — це спосіб життя. 

Більше, ніж пристановище 
для втомленого, — надія для 
відважного! 

Це надій, Іцо манить нас 
вперед в цьому сторіччі ѓто 
би. Це праця, що очікує нас 
усіх та що,Мас бути внкона-
на відважно, великодушно і 
з мольбою' до Всемогучого 
Бога. ' 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР,: Я2-Г8 СІЧНЯ 1653. 

Т У.К.К. 
, НАГОДИ .„, іЧ)КОВІІІІ ПРОГОЛОШЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛМОСТІПНОСТІІ УКРАЇНИ 

Народе Український 
на Рідній Землі! 

сьогодні до 
з-за океану 

— Говорять 
Тебе звідсіль, 
рідні Тобі. 

— Говорять до Тебе найвн-
ще представництво Амерн-
її^%^"ЇЇ^пї 3'СДИ: першу чергу ті, що" насиллям 
Гмеі^н ^ ^ ПІВН1ЧН011 заіолодолн тоді вже в Моско-

^ L ' ' -і' І вії. Ті, що облудно пошнрю-
Говорять ті, що перед ЂЛЯЛ баламутні г а с л а в і й н а 

ками років ВиіішЛИ 'війні", п р н м а н л н в і кличі 

Незалежність Української 
Народної Республіки, — зда-
валося, що всі пошанують 
Твою волю й Твою постано-
ву: бути господарем на своїй 
уже Землі. 

Здавалося, що пошанують 
цей вияв Твоїх прагнень у 

десятками років, вийшли з 
Рідної Землі, шукаючи тут, 
на цій Вільній Землі, кращої „право самовизначення всім 

н а р о д а м", „самовнзначен-долі. Ті, що прибули с ю д и . ! Н а р о Д а м . ' - 3 5 1 
щобн в поапі нерпиїтій і , 1 Іня ^ Д0 відокремлення" щобн в праці невпинній і тру- Але — саме ті першими кн-_г„ і ллє — саме ті ш 
ді важкому творити собі своє н у д н с я ^ Тебе, першими 
життя тут. хлинули на Твою Землю, 

— ГОВОРЯТЬ і ТІ, ЩО СВІТ БО-І ш и м и п о я е с л н смерть І 
жнй побачили вже тут, виро- руіяў н а Твою молоду Дер-
стали тут, але про Тебе, На- ж а 8 у 
роде, про Твою Землю і лиху Борони,, ти п Народе. Бо-
долю знають а ЃМИ— аіа і 

4 переказів долю знають 
батьків своїх 

— Говорять, врешті, і ті, 
що недавніми роками виходн-
лн й вийшли з Рідної Землі, 
шукаючи захисту тут. Ті, що 
спасалися перед ворожим на-
снллям, що стільки років да-
вить Тебе. 

— Говоримо сьогодні до 
Тебе всі ми, звідсіль, об'сдна-
ні в цій Великій Громаді Аме-
ри папських Українців — Ук-
раїнському Конгресовому Ко-
мітеті Америки. .. 

— Говоримо, з'сдинені сьо-
годні серцем 1 думками з То-
бою, Народе Український! 

— Говоримо в цей Роко-
винний День, у цей Великий 
Празник, що його обходимо 
явно й голосно тут — ми, що 
ного згадуєш потайки й мовч-
кн там — Ти. 

— В Роковинннїі День Про-
голошевня Державної Само-
стійности України. 

Коли тридцять f.‚п'ять років 
тому, ви'брані Тобою справж-
ні Твої заступники, представ-
няки селян, делеґатн робіт-
ників, висланнями війська, J 
виборні від трудової інтелі-
ґенції України, тієї духової 
еліти, що вийшла з Твого се-
редовшца й рідною була Тобі 
тілом і духом, - зібрані у Тво-
му, насправді народному, ва-
справді демократичному пар-
ляменті, Українській Цент-
ральній Раді в Ќд$ві, її Чет-
вертим Універсалом^ рроголо-. 
сили 25 січня' І?їђ` року від-
нову Самостійносте Україн-
ської Держави, проголосили 

ровся за Неї. Довго терпів 
важке л и х о л і т тя, мучився 
страхітливими муками голо-
ду. За прагнення мати її та-
кою, якою вона була в Твому 
бажанні — караєшся й досі. 

Твою Державу знівечили. 
Твою Землю пограбували. 
Твої приватні надбання, над-
бання батьків Твоїх ,̀ відібра-
ля. З усього, що трудом і по-
том поколіннями придбали 
батьки — створили чуже То-
бі формою, духом і змістом 
гуртове виробництво, а Тебе 
втяѓли в кріпацтво, якого не 
знас історія людства! Храми 
Твої зруйновані! Віра Вать-
ків потоптана! 

Тобі накинули свос прав-
ліиня. Твоїми представника-
ми перед світом настановили 
чужих людей. 

Слово Твоє, слово. Четвер-
того Універсалу, перелнцьо-
ване на московський лад. 

Але Ти, Народе Україн-
ський, не піддався, витримав 
гордо і високо тримаєш пра-
пор національного і держав-
ного визволення! 

Тридцятп'яті Роковини Чет-
вертого Універсалу Украінсь-
кої Центральної Ради зустрі-
часш Ти, Народе наш на Рід-
ній Землі, у смутку, в терпін-
нях і в боротьбі. 

Ми, рідні Тобі, ми тут, на 
цін Вільній Землі, говоримо 
сьогодні до Тебе звідсіль, ПО-
через океан. 

Промовляємо до Тебе, що-
би. запевнити. Теббу що, як не 
забували ніколи досі, як не 
забуваємо тепер, так і ніколи 
в майбутньому не забудемо 

І УВАГА! дайзї ОИТІ І ОКОЛИЦЯ' 
тов. УКРАЇНСЬКИЙ ЌЛЮБ ПОСТУПОВИЙ 

відділ 70 УНС і Т. і І. ЌЛЮБ 
: влаштовують : 

І ‚ВЕЛИКИЙ 
РІЧНИЙ БАЛЬ 
в суботу, 24. січня 1953 p., 

(SATURDAY, JANUARY 24, 1953) 
в УКРАЇНСЬКІМ НАРОДИШ дога 

181. Fleet Street, Jersey City, N. J. 

I 
; Д о танців буде пригравати оркестра И. СНІГУРА, а 

џ Вступ $1.00 Початок від години 8:80 ўвечорі 
) Шановні Громад'яни! Просимо Вас взяти участь у тім пер- J 
К шім Великім Валю у цім році, де при звуках першорядної } 
f української оркестри забавитесь гарно. — Вўдуть свіжі за- І. 
f. куски і різні налитќи. — За добру забаву ручить — 
$ - БалевиЯ Комітет. j 
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І УВТГАІ нюйога: і околиця! j 
ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР 

В честь 
ОЛЕГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ 

що мав відбутися в грудні 1952 p., відложено, бо того дня 
був заряджений Концерт в честь №ѓтроп. Шептяцмсого. 

Ц е й вечір відбудеться 
В СУБОТУ; 24. СІЧНЯ (JANUARY 24) 1953 

В СТУДИ ABPAMEHKA 
4 St. Mark's Place. — Початок о ѓод. 7. ввечорі. 

Громадянство, рдо розкупило квитки з попередною да-
тою, може їх' тепер зужити'. Проситься о численну участь, и 

Комітет Свита. Ц 
Уіа^даясваа^^^вад^свасіиђас}савк 

Тебе. Ти назавжди в наших 
серцях. 

Співав колись у Псальмі 
пророк: „Коли забуду Тебе. 
мій Єрусалиме —. хай прави-
ця моя всхие мені!". 

Запевняємо й ми Тебе сьо-
годні: ніколи не забудемо Те-
бе, Києве ваш! Не забудемо 
Тебе, Земле Українська! Не 
забудемо Тебе. Народе Укра-
їнськнй! 

І далі — як і досі — горі-
тимуть наші серця безмеж-
ною любов'ю до Тебе. Бездон-
ним прагненням допомогти 
Тобі. Неохопним стремлінням 
прискорити хвилину Твого 
повного визволення. 

Ми відкриватимемо перед 
вільним світом правду про 
Твою долю і Твої терпіння! 
Про те, як було, що сталося й 
що твориться на Українській 
Землі. Про могутній спротив, 
про Твою боротьбу, про бо-
ротьбу Твого ЎПА, що її ці-
лнй світ подивляє. 

Ми сприятимемо мобілізу-
ванвю всіх сил вільного світу 
для оборони й визволення не-
воленнх, щобн прийшли вони 
й Тобі з допомогою. Щоб ста-
нуля й у Твоїй обороні. Як 
станули вони тепер в обороні 
тих, що на їх волю посягнув 
ворог Твій і ворог усього! 
вільного світу. џ 

Ми дбатимемо, щоби ця І 
могутня Вільна Країна, в я-, 
кій ми живемо, країна, що с 
сьогодні єдиним рушієм у бо-
ротьбі проти московського ко-
муністнчного і м п є р іялізму, 
визнала Тебе, Український 
Народе, предтечею цієї бо-
ротьбн — першим, що висту-
пив у бій проти цього імпе-
оіялізму: у бій 35 років тому. 
Визнала Твій великий вклад 
у справу оборони вільного 
світу перед поневоленням йо-
го московською комуністич-
ною тиранією. 

У цьому нашому стремлін-
ні й прагненні допомогти То-
бі, ми об'єднаємо всі ваші сн-
ли поза межами Рідної Землі. 
Забудемо всі ваші внутрішні 
незгоди, кинемо всі наші льо-
кальні чвари й дружньо, еди-
ннм серцем і єдиною думкою 
служитимемо з Божою поаго-
чею справі Твойого визво-
лення. 

Будемо — віримо — сьо-
годні виразниками думки й 
бажань та постанови всіх на-
шях Братів і Сестер поза ме-
жамн Упращських. Земель, 
оозсіяннх по всіх континен-
тах, коли запевнимо Тебе, 
Народе Український ,що й у-
сі вони єднаються сьогодні 
серцем і думками з Тобою та 
так же, як і ми тут, прагнуть 
оцього одностайного україн-
ського фронту проти москов-
іького червоного окупанта в 
Україні. 

Бо всі ми тут, як і всі наші 
оідні на всіх континентах, 
прагнемо того, чого прагнеш 
і Ти. Народе Український, 
ча Рідній Землі: 

Щоби скоро прийшов Ве-
пикий День, коли силою ста-
че на Рідній Землі Твоє, На-
поде. слово — Слово Четвер-
-ого Універсалу Української 
Центральної Ради — і з гру-
"ей Твоїх, грудей Вільного 
Народу, залунає могутньо: 
. „Ще не вмерла Україна!" 

Вітаємо Тебе сьогодні, На-
роде Український! 
Ню Иопк, у січні 1953 року 
— у 35 Роковини Четвертого 

Універсалу Української 
Центральної Ради. 

Український Конгресовий 
Комітет Америки. 

НАЙНОВІШІ РОЗПОВІДАЮТЬ... 
ІНТЕРВ'Ю З УКРАЇНЦЯМИ — НАЙНОВІШИМИ 

ВТІКАЧАМИ З СОВЄТСЬКОІ АРМІЇ 
(Власна кореспонденція). 

Наукове Засідання НТШ 
В суботу. 24. січня 195S, год. 
7. веч., відбудеться q Пласто-
вій Домівці в Ню Порќу, 144 
Друга Евеню, 2 поверх, науко-
ве засідання НТШ з такою про-
грамою: Проф. д-р Матвія Стл-
хів: ‚‚Проблеми конституції цп 
влади Директорії Української 
Народної Республіки", проф. 
д-р Микола Чубаткй: „Акт Злу-
ки 22 січня 1919 р. (спомин у-
часннка). — Гостям раді. 

Західна Німеччина, 
Штутґарт, у січні. 
(Закінчення). 

Сержант Павло Ќне 
розповідає нам про долю ре-
патріянтів. Він говорить, що 
на власні очі бачив транспор-
ти тих репатріантів. Йому до-
велося розмовляти з багатьо-
ма особами, що знали подро-
биці про долю цих людей, що 
з совєгського рабства діста-
лися до німецького, а пізніше 
— знову до совстського. 

— Лише тих осіб чоловічої 
статі, що під час вивозу до 
Німеччини були не повноліт-
німи, було забрано до армії. 
Тих же, що під час відтранс-
портовуванвя до невільничої 
праці мали 18 років, заслано 
до таборів примусової праці. 

Питання: — Коли ви вир-
валнсь з совстського „раю"? 

Відповідь: — Також, 'як і 
старшина, у вересні 1952 ро-
ку. Причини втечі були такі 
самі, за малою різницею: я 
походжу з міста, в цивільно-
му житѓі був слюсарем на ве-
ликому вагонобудівельяому 
заводі в Крюкові, Кіровоград-
ської области. 1049 року вмер-
ла моя мати, і я з тісї вагодн 
отримав на кілька днів від-
пустку додому, на похорон. Те, 
що я побачив у місті, не с кра-
цнм за сільське „щастя", про 
яке розповідав старшина Сте-
пан Г-й. Робітник ве живе, а 
животів. В колгоспі, наголо-
дувавшись, можна ще плюну-
ти на все, набрати в кишені 
квасолі, наїстися, а тоді вже 
хай що буде — чи до в'язни-
ці, чи до табору примусової 
праці. А ось на заводі, де я 
працював, гайку ве з'їси і не 
вкрадеш, бо вона нікому не 
потрібна. А тому, щоб якось 
прожити, люди н беруть на 
себе ‚‚добровільні" каторжні 
‚‚соцзобов'язаяня", працюють 
з останніх сил, щоб якось за-
безпечити себе та дітей. Ніякі 
урядові сурові заходи щодо 
збереження так званої совєт-
ської трудової днсцншцнн (до 
цих заходів належить засу-
дження за спізнення на пра-
цю, засудження за самовіль-
ив- залишення праці, або са-
мовільну зміну місця праці) 
не можуть утримати робітнн-
ка на одн^му підпрнсмстві. 
Він часто кидас працю на 
заводі чи фабриці, надто са-
мітннй, й їде шукати нового 
місця праці в надії краще за-
робити. Процвітає вже від-
давна знайоме знамените со-
встське „летунство". На ново-
му місці праці людину прий-
мають, часто не питаючи про 
попередќу виконувану працю, 
бо всюди виробничі плянн не 
виконуються й люди завжди 
потрібні. Але коли так приЙ-
нята людина на працю пізні-
ше домагається збільшення 
платні або переведення на 
кращу працю на тому ж вн-
робннцтві, — цій людині будь 
хто з начальства тихо гово-
рить: „Сиди й не рипайся, 
будь задоволений, що взага-
лі тут працюєш, бо ось ми по-
цікавнмось, як тн сюди потра-
пив, чи правио звільнився з 
місця попередньої праці, чи 
ні". Це шантаж. І така лю-

днна, що самовільно зміняла 
місце праці, мусить ,добро-
вільно" стати каторжником, 
бо інакше буде засуджена. 

Питання: — Розкажіть, 
будь ласка, кілька цікавих е-
пізодів з підсовстського жнт-
тя. 

Відповідь: — Щоб усе роз-
казатн — треба довго говори-
ти. Я коротко. Ось, наприклад, 
така подія: в СССР провадить-
ся гостра антиамериканська 
кампанія — і серед цивільно-
го населення, й у лавах армії. 
Одного разу, на політичній 
лекції, що її нам читав під-
полковник — заступник ко-
мандира полку з політчасти-
нн, стався такий випадок: 
підполковник говорив про бі-
дність Америки, про неякіс-
ність американської продукції, 
про не високі показники' її. 
Він вихваляв совстськвй ук-
лад життя. Один солдат по-
ставнв таке питання: „Чому 
тоді Америка нам допомагала 
від час війни, а ве ми їй сво-
сю продукцібю? Чому амери-
канські авта кращі за наші? 
Чому Америка надсилала нам 
консерви н інші продукти, як-
що там люди самі голо-
дзпоть?" 

В казармі стало тихо. Кож-
нин з нас подумав, що солда-
та ваарештують щонайменше 
через годину — після закін-
ченяя лекції. Підполковник 
пильно подивився на того сол-
дата, потім на всіх нас, і ска-
зав: 

— Я знаю, що товариш А. 
ве такий наївний, щоб не зна-
ти таких простих речей. Я пе-
деконаннй, що питання по-
ставлено спеціяльио для того, 
щоб ширше я висвітлив це TO-
варишам, що не мають такої 
освіти, як товариш А. Отже: 
Америка надсилала нам вн-
сокоякісні авта тому, що за 
погані ми не платили б золо-
том. 

Далі він не відповідав. Але 

ІДЕАЛ ЧИ ПРОГРАМА? 
(Закінчення зі ст. 2) 

і по нинішній день масмо 
вправді соборність ‚але ця со-
бориицька в'язниця с чудовим 
аргументом для українського 
історика Василя Кучабського, 
який видав був у 20-тих ро-
ках книжечку з єретичною, 
але дуже логічно аргументо-
ваною тезою, що інколи для 
народу краще не бути злуче-
ннм, а бути поділеним, щоб 
зберігати більшу свободу ру-
хів і змогу боротися політнч-
но бодай на одному клаптику 
рідної землі, ніж не мати тісї 
свободи і змоги ніде. 

Нині ми ие масмо ніодного 
клаптика рідної землі, що міг 
би наслідувати італійський 
П'ємонт часів Гарібальді, 
себто бути фортецею самосѓій-
ництва і випадовою брамою 
для визволення решти україн-
ських земель. Нині залншн-
лось тільки підпілля в Укра-
їні, з кожним днем траґічяі-
ше своїм положенням ,та емі-
грація, розсіяна по всьому сві-
ті. І єдиний прибіжищем ук-
раінської політичної думки є 
нині ті далекі від України кра-
їнн. де існу'ють більші укра-
їнські громади, що перейняли 
на себе місію амбасадорства 
української справи, з'ясованої 
актами 22-го січня. 

Однак політика це не ро-
мантнка ані геройські пориви, 
кермовані серцем і бажання-
ми. У політиці обов'язують 
залізні закони доцільності!. В 
політиці існус закон, — підра-
хувати власні сили і сили сво-
їх противників, взяти під ува-
гу всі можливості ватри і про-
гри та стосуватн свою такти-
ку до кожночаснвх ўновин. 
Політика, що не рахується з 
цими законами — це ие полі-
тика ,а забава або самогуб-
ство. У політиці ж `нема на-
віть самогубства, яке принес-
ло би „вічний спокій" ,бо тут 
іде про нарід, що не може 
‚‚вмерти" і не може мати „спо-
кою". Тому залізні нерви і хо-
лоднокроашсть є передумови-
нами активної політики: Ясно, 

Ітись до"переходу" тнмчасом j ̂ ю
і Г ^ л л ю , У # ^ f f ^ 6 1 , А л в 

місів не допускає, коли ж про-
грама — то програма зміня-
ється саме залежно від умо-
вин і в здійснюванні програ-
мн можна іти на тимчасові 
компроміси, можна звужува 

ісвус в політичній верхівці та 
в̀  ширших кругах громадян-
ства краще розуміння цих 
справ. Тому теж існус крд-
ща атмосфера для розплуту-
вания клубка політичних 
проблем, зв"йзаннх з иайбіль-
шою проблемою —. визволь-
ної боротьби. 

Акти 22-го січня є світля-

різних етапів иа довгому шля-
ху, можна взагалі той довгий 
шлях поділити на етапи і рі-
шятн йти етапами. Чи ЎТА, 
переходячи Збруч і проголо-
шуючи гасло „Через Київ на 
Львів!" зрадила ідеал 22-го 
січня?! Смішно таке й каза-
ти! 

Плекаючи і поглиблюючи 
українську політичну думку 
на далекій американській зем-
лі треба нам чітко відрізню-
вати поняття ідеалу і безпо-
середньої та практичної про-
грами, таксамо, як треба нам 
відрізнювати поняття політи-
ки і тактики. Були у нас роќя 
провалу українських визволь-
ннх змагань 1917-21, у 20-нх 
і 30-их pp., коли переплуту-
ваиня цих понять „ідея-полі-
тяка - тактика" приносило 
справі велику шкоду. Невмін-
ня чітко відмежувати ці ділян-
кн зроджувало внутрішню не-
толеранцію, надмірну перечу-
леність та демагогію, що 
.Заступала думку. Сьогодні, 
може після страшних лекцій, 
що їх зазнав увесь наш нарід, 

солдата не було заарештова-1що п р н -"^ливості умовив 
^ г Г я . „ ^ „ ^ ! ^ 1 „„ '"Ўсить ЗМІНЯТИСЯ теж тактика. 

Не існус теж одна тактика — но. Після цього подібних пи 
тань підполковникові ніхто не 
ставив, бо кожний звав, що 
в}и „свій", ЩО такими питан-
нямн ми накликаємо біду не 
тільки на себе, а й на його. 

'Це я розказав для тото, 
щоб ви знали, що антнсовєт-
сь̀ кі настрої не тільки серед 
солдатів, а й серед старших о-
фіцерів, також і серед політич-
ногО апарату, представником 
якого був той підполковник. 

Питання: — Чи антнамери-
канська пропаганда,, що її 
провадить влада, має успіх? 

Відповідь: — Як де. Антна-
мпрнканська пропаганда про-
валиться хитро. Солдатам го-
ворять примірко так: „Подн-
віться на всю історію нашої 
країни, на всіх тих, що прн-
ходнлн иа нашу землю із 
зброєю. Чи приніс хтось з аг-
ресорів будь коли добра з со-
бою? Ні! І та агресія, що її 
готус проти нас Америка, 
мас за мету також не добро. 
Історичний досвід вчить про 
це". 

І ось грамотніші люди по-
чинають перебирати в своїй 
пам'яті історію приходу чужи-
нецьких армій на наші землі. 
І ось виявляється, що кожний 

В неділю, 25. січня 19S3, о год. 2:30 по пол. 
— відбудуться — 

на грищі City Park Stadium (крита трибуна) 
16th Street 4 Avenue A, Bayonne, N. J. 

ФУТБОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 
УСК Ню Поріс — СК. ПОЛЬОШЯ 
ва мистецтво Національної Ліѓн . 

З Ню Иорку: що 10 хвилин відходить авто-
бус до Баяон з рогу 14 вул. і 7 Еве. Дорога 
тривас пів години і коштує 25 и. 

Управа СК. Польонія. 

напр. чи незрушного принци-
піялізму чн гнучкої компромі-
совостя. Політика мусить бра-
тн під увагу і одно і друге, KO-
лн ж трималась бд ;ЗІпьки од-
нісї тактики без уваги на ўмо-
ввнн і ва вигляди виѓри чи 
прогри — була б згори засу-
джена на прогру, себто на по-
стійне нещастя народу. 

Практично в нашій політи-
ці існус питання: чи акти 22 
січня це ідеал, до якого 
мусимо змагати впродовж 
затяжної визвольницької бо-
ротьбн, чи конкретна без-
посередня програма, за ко-
тру Україна мусить бороти-
ся з виглядами її здійснення в 
найближчому часі? Коли це 
ідеал, то ніякий ідеал компро-

зайшлнй дійсно не ніс з со-
бою добра для нас... І людина 
починає сумніватися. 

Питання: — Як Ви гадаєте, 
що треба ‚щоб людина не су-
нівалася в добрих намірах за-
хіднього світу? 

Відповідь: — „Людина не 
повірить, доки не помацає". 
Треба, щоб політика Заходу 
була така на практиці, як і в 
теорії, щоб люди могли її по-
мацати й перекенатися, що це 
— добро. Треба, щоб там лю-
дн знали про все те, що мн 
тут побачили; як нас тут зу-
стрічають. Треба доброї про-
пагандн, сильнішої, ніж совєт-
ська. Треба переконати совст-
ськнх людей у масі, що тепер 
історія не повториться, що За-
хід прийде таки визволяти й 
принесе всім свободу. 

На цьому ми дякуємо на-
шим співбесідникам і проща-
смося з ними — українцями-
патріотами, що недавно обра-
ли свободу. 

М. Б-о 

ця боротьба не буде заківче-
на ані нині,'ані завтра. І то` 
му ця світляна ціль це ідеал, 
що йому всі українці в світі 
покланяќтѓься та в ім'я ќот-
рого треба вести цолітику, до-
буваючи нею в кожному часі 
найбільші успіхи. 
Часопис „СВОБОДА" по-

вннен знаходнтнсь 
в кожній 

ГРАМАТИКА 
УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ 
—: зладив :— 

ОЛЕКОАНДЕР ПАНЕИКО 
Це підручник для серед-

віх шкіл і для само-
освіти. 

і — Ціна $2.00 — 
Замовляйте у: 

"SVOBODAw 

P. О. Box 346 
Jersey City З, N. J. 

УВАГД! БАЛТИМОР ТА ОКОЛИЦЯ! 
Український Конгресовий Комітет Америки, 

Відділ у Балтимор прн співучасті усіх місцевих Організацій 
': влаштовує : 

в 35 роковини проголошення Української Сувереяности І в 
34 роковини Соборвоети Української Народної Республіки, 

СВЯТОЧНУ АКАДЕМІЮ 
В НЕДІЛЮ. 25. СІЧНЯ (JANUARY 25) 1953 
о ѓод. 4:00 по полудні в залі Кадоа Гол (CADOA HALL), 

118 В. Франклін стр. (W. Franklin Str.) 
До численно! участі запрошується все Українське Гро-

мадянство м. Балтимор та околиць. 
Рівночасно повідомляється, що для відзначення „Укра-

Інського Дня" проголошеного губернатором Теодором Р. 
МкКельдіном та мейором м. Балтимор, буде надана іѓ. гіч-
ня 1953, год. 8:80 ввечорі, через стадію В.С.Б.М. (W.C.B.M.) 
українська радіо-передача. 

Діловая Комітет. 

} ВУНСАКЕТ, Р. АИ., І ОКОЛИЦЯ! 
Українська Католицька ІІарохіл у 

їж , ^оапрошус всіх.вд. ч . 
и„ , _ - - З А Б д В у 

—: яка відбудеться :— 

Вуисакет 

В НЕДІЛЮ, 25.'СІЧНЯ 1953 Р. 
І 

-
і в залі прн 540 Блекстояе Огріт. — Початок о год. 2. 

Музика: The Happy Wanderers. 

Увага! Українці Гартфорду і околиці! 
Злучені Українські Організації стейту Коявектікат—Північ 

під патронатом Відділів У.К.К. Hartford і New Britain, 
—: влаштовують : ' 

25. 1953, о год 3. по пол. 
И SCHOf. 
mue, Наѓ т о 

січня 
в залі BULKELEY HIGH SCHOOL AUDITORIUM 

прн 470 Maple Avenue, Hartford, Conn. 

c В Я 
НЕЗАЛБЖНОСТИ 

І СОБОРНОСТІ! УКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВИ. 

В ПРОГРАМІ СВЯТА: Відчитаний проклямаціі Украінсь-
кого Дня виданої п. губернатором стенту Коннектікат, про-
мови в українській й англійській мовах пп. Делегатів Цей-
тралі У!К.К., хорові-музичні продукції та національні тан-
ки. 

Українці! Громадно явіться на Свято, щоб заманіфес-
тувати нашу національну свідомість та політичну зрілість. 
Нехай не буде ні одного українця, щоб в цьому Дні не 
брав активної участи в так величному Національному Святі. 

Екзекутява Відділів У.К.К.. 

Увага! Нортгемптон і околиці! Увага! 
АМАТОРСЬКИЙ ГУРТОК З МАПНКРСШЛ, ПА., 

: відіграє : 
К О М Е Д І Ю 

„ТРЬОХ ДО ВИБОРУ" 
Неділя, 25. січня 1953 p., 

б в З А Л І У К Р А Ї Н С Ь К О Ї П Р А В . ЦЕРКВИ' 
при 1301 Newport Avenue, Northampton, Pa. 

Початок 7:30 ввечорі. — Вступ 75 цнт. 
Всіх запрошуємо! У р я д . 

УВАГА{ - НЮ ЙОРН І ОКОЛИЦІ! С В Я Т О Ч Н И Й К О М І Т Е Т УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ М. ИОРКУ ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ 85-ТОЇ Р Г Ч Н И Щ П Р О Г О Л О Ш Е Н Н Я 
ДЕРЖАВНОЇ САМООТПгаОСТИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ Р Е С П У Б Л І К И 

У НЕДІЛЮ, 2 5 - г о СІЧНЯ 1 9 5 3 РОКУ у великій залі MANHATTAN CENTER, 311 West 34th St. 
У 2:80 Г О Д И Ш ПОПОЛУДНІ, (коло 8-ОЇ Евені в Ню Иорку) 

: відбудеться : 

А Н І Ф Е С Т А Ц І Я 
Д Л Я ВІДЗНАЧЕННЯ 35-тоі РІЧНИЦІ ПРОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ САМОСТШНОСТИ 

УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ 
Святочну промову виголосить заст. голови В. О. Української Національної Ради та її Представник в З Д А Др. Степан Внтвицький. З привітаннями виступлять: Сеньор українських політичних діячів і автор 

конституції Української Народньої Республіки проф. Андрій Якоалів, представник Українського Конгресового Комітету Америки, визначні діячі американського політичного світу та представники поневолених 
СССР народів. — Мистецька частина в програмі свята, v 

Тепер, коли вирішується доля світу й України, потрібна наша повна солідарність у боротьбі за ті великі ідеали, які проголосили творці Української Народньої Республіки і за які боролися і полягли 
найкращі сини українського народу. 

Запрошуємо все українське громадяяотво м. Ню Йорќу і околиць взяти масово участь у цій Маніфестації, присвяченій великим історичним подіям в житті українського народу. Отже нехай не буде українця, акий не взяв би участи в'цій великій Маніфестації! СВЯТОЧНИЙ КОМЃЃЕТ. 



С В О Б О Д А , Ч Е Т В Е Р . 2 2 - г о С І Ч Н Я 1 9 5 3 . 
ж 

УКРАЇНСЬКІ РАДІОПЕРЕДАЧІ ГОЛОСУ 
АМЕРИКИ 

(в останньому кварталі 1952) 
Протягом звітового періоду 

трьом подіям приділено спеці-
яльну у в а г у : X I X з'їздові ВК-
П ( б ) , Сесії Генеральної Аса-
мблеї Об'сднаннх Націй і пре-
зиденѓським виборам у З Д А . 

Передачі, присвячені X I X 
з'їздові, подавали відгуки сві-
тової громадської думки про 
з'їзд, а головне, викривали 
суть сталінського ‚‚дійства", 
названого ‚.з'їздом". 

Перед з'їздом переслано 

П Р А Ц Я 
ФІРМА 

П. СТАСЮКА 
124 First Avenue 
New York, N. Y. 

потребує 
СУБЄКТАгРІЗНИКА 

низку сатиричних уривків з 
уявної ‚‚промови Маленкова 
на з'їзді", в яких виявлено 
ф а л ш радянської політики. 

В дні з ' їзду Український 
Відділ Голосу Америки пере-
слав статті „Таємні думки де-
легатів ХГХ з' їзду В К П ( б ) " 
та .‚Партійна демократія в 
сталінській диктатурі". Тоді 
ж кілька передач присвячено 
книжці Люї Фішера „Життя 
і смерть Сталіна", що деталь-
но характеризує Сталіна і 
Сталінську диктатуру. 

Ціла серія передач підсуму-
вала працю з'їзду, зокрема 
вислано статтю І. Гольдмана 
— „XDC з'їзд Партії і націо-
нальне питання в СССР". 

Український Відділ Голосу 
Америки, так само як і всі 
інші відділи, щоденно подавав 
докладну інформацію 
працю Генеральної Асамблеї д о с к л е п у . 

З г о л о ш у в а т и с ь т і л ь к и ф а - ОН та коментував окремі про 
хівцям. Вимагається знан-
ня англійської, української 
і польської мов. 

Р О З Ш У К И 
ДОБРИНІН ІВАН, — 

Вас шукас 
ГАЛИНА КОВАЛЕНКО. 

Прошу відгукнутись на адресу: 
Н. BILOUS-KOWALENKO 

121 Henry Street 
New York 2, N. Y. 

Шукаю ВЛАШАКА КХ`ЬКА з 
Цуцоловнч у Галичині, `то ви-
їхав до Канади 25 років тому. 
Мав у Міжнрічах сестру Марію 
замужну за Ммхалюком, яка 
його шукас. Може хто його знас 
в Канаді, то прошу відгукну-
тнсь на адресу: Магу Zoubandts 
52 Holland St., Newark, N.J. USA 

НА ПРОДАЖ 

Г Р О С Е Р Н Я і 
Д Е Л Ш А Т Б С Е Н 

ва продаж. 
Догідне для двох спільників. 
Далеко від маркетів. Хто по-
важно цікавиться, може зверну-
тися особисто на адресу: 

218 East 5th Street 
New York City 

б леми та виступи, надто ви-
ступи советських представни-
ків та проблему репатріяції 
військово-полонених. 

В пересиланні про ново-об-
раного голову сессії Генераль-
ної Асамблеї, Пірсона, Укра-
їнський Відділ підкреслив, що 
‚.Делегати вільної демокра-
тичної Канади, які дістали 
високе визнання в ОН, с ра-
зючнм контрастом до так зва-
них „делегатів" поневоленої 
України..." Порівняно .також 
становище Канади в світі зі 
становищем Радянської Укра-
їни. - . 

В одній з передач Україн-
ський Відділ питав, де дівся 
Мануїльськнй, який раніше 
пописувався на сесіях Ґене-
ральної Асамблеї ОН. як 

т до ВИНАПМУ # 

В А К А Ц І Ї 

MIAMI , FLORIDA 
МАЄМО КІМНАТИ Д О 

ВИНАИМУ. 
ї^^^-^--HШcяч^вo4kбo тижнево. 

Пишіть або їдьте просто до : 
Mr. A Mrs. М. SZPAK 
257 N. Е. 17th TERRACE 

MIAMI 32, FLORIDA. 
Phone 82-2692. 

Д О В И Н А И М У 
ОКРЕМА ПРИВІТНА 

КІМНАТА 
Телефонувати в вечірніх 

годинах 
- ULster 7-6896 

ОКУЛІСТ 

ВСЯКІ ХВОРОБИ ОЧЕЙ 
дікус слеціяліст-окуліст 

Д - р О С И П Ж А Б Н Е Р 
Години прийнять: 

середа, субота 10-12 рано 
понеділок, середа, п'ятниця 

6:00 —. 8:00 веечорі. 
35 East 7th S t , New York O f r 

Український Салон 
КРАСИ 

„ С ю д и 
н а ш і 

к л і є н т и 
с к е р о в у -
ю т ь с в о ї х 

п р н я т е -
л ь о к ! " 

Nita's Beauty Salon; 
7 2 0 G R O V E S T R E E T , 

IRVINGTON, N . J. 

E S s e x 3 - 9 8 6 0 

Т Е П Е Р П О Р А _ 
ЗАПИСАТИСЯ НА КУРСИ 

САМОХОД. МЕХАНШШ 
І КУРСИ ї з д и 

OR. 7 4 0 5 1 

КУРСИ МЕХАНІКІВ 
КУРСИ ХЗДИ АВТАМИ 

Постараємося для Вас про 
вЃзамін Лайсенсу. Наші учні 
дістають диплом. Помагаймо 
в одержанню праці. Іяструк-
пДІ в українській і англійській 
мовах. КУРСИ ДЕННІ, ВЕ-
Ч І Р Ш 1 НЕДІЛЬНІ. Інструк-
торн фахівці Залеж, в 1916. 

L. TYCHNIEW1CZ, директор 

METROPOLITAN 
AUTO SCHOOL 

155—2nd Ave., близь. 10th SL 
NEW YORK CITY 

ч 

АДВОКАТ 
МИХАЙЛО 
РАДИЌ 

45 East 17th Street 
New York 3, N. Y. 

ALgonquln 4-3190 
Домашній телефон: 

Bayside 4-2476 

ХВОРІ НА ШЛУНОК 
ЗНАЙДУТЬ П О Л Е Г Ш У В П О -
ЗНАКАХ ХВОРОБИ, ЩО ПОВ-
СТАЄ В НАСЛІДОК НАДМІР-

НОІ кислоти 
(HYPERACIDITY) 

ЗЛАТ1ДНЕИНЯ ТЕРПІНЬ 
ПОМГГНИН СЕРЕДНИК ПРО-

ТИ НАДМІРНОЇ КИСЛОТ-
ности 

Нові надії ва вилікування від 
надмірної кислотносте, жахливо 
разячих запалень шлунка, до-
бачусться сьогодні в новому лі-
карстві, що мас силу обмежити 
надмірність кнслотности. Це но-
ве лікарство, зажнвачі якого 
потверджують подивугідні на-
слідки, називається SUBTANIL 
і воно приносить полегшу май-
же безпосередньо після того, як 
дістанеться до шлунка. Воно 
ділас як магнет, абсорбуючи 
та нейтралізуючи надмірну кнс-
лотність. Чоловіки і жінки, які 
раніше хворіли ва ці снмптовв 
недуги, відчуваючи жахливі бо-
лі в наслідок газів, згаѓй, блто-
вання та інших познак надмір-
ноі кнслотности, потверджують 
тепер помітну полегшу після у-
жнвания SUBTANIL. Лікарство 
продасться з точною гарантією 
звороту грошей. 

через спеціальну оферту, чя-
тачі цего часопису можуть ді-
статн SUBTANIL по зниженій 
ціні. Треба лише вислати це по-
відомлення до SUMLAR CO., 
Dept 640. 2700 CHURCH AVE^ 
BROOKLYN, 26, N. Y„ і дістане-
те дві $З пачки за $б, отже $1 
знижка як звичайна ціна. Не 
посилайте жадних грошей. За-
платите поштареві при відборі. 

Ім'я 
Адреса 

Місто 

представник УССР, а тепер 
про нього нічого не чути. 

Переслано докладні відомо-
сті про маніфестацію проте-
сту, що її влаштували україн-
ські демократичні організації 
в день відкриття Генеральної 
Асамблеї та про листівки, що 
їх поширювала молодь серед 
делегатів ОН. Один з колнш-
ніх радянських громадян сам 
розповів перед мікрофоном 
про те, як він слухав виступ 
Вишийсь кого на Генеральній 
Асамблеї. 

Висвітлюючи кампанію пе-
ревиборів президента З Д А , У-
країнський Відділ намагався 
дати якнайповнішу картину 
перевиборів і порівняти їх з 
так званими виборами на Ра-
дянськін Україні. Передано 
кілька оповідань амернкан-
ськнх українців про те, як 
відбувається голосування, як 
реагували робітники одного 
заводу н а перевибори, вра-

п р о , жеиня з того, як ню-йоркське 
населення в а вулицях спосте-
рігало з а підрахунком голо-
сів. 

Один з колишніх радянсь-
ких громадян подав свої воа-
ження з виборів у З Д А . Го-
ворючи про вільну критику 
президента і кандидатів на 
президента, цей громадянин 
запитав: — „ А чи на Украї-
ні хто сміс натякнути, що час 
би сталінських намісників на 
Україні — Мельнікова та Ко-
ротченка скинути?. . Чи сміє 
хтось сказати — ‚‚Досить па-
нування Комуністичної Пар-
тії!", подібно д о того, як тут 
багато говорено, що задовго 
демократична партія стоїть 
коло влади". 
Життя н а Радянській Україні 

З радіовисилань, присвяче-
них різним проблемам тепе-
рішнього життя на Україні, 
головніші були такі: ‚‚Промо-
ва Корнійчука на Х У П з'їзді 
КП ( б ) У , „Українські компо-
зитори в УРСР", „Історія в 
тоталітарній державі", „Укра-
їнська література на Совстсь-
кій Україні", „Націонал-кому-
нізм і національне питання в 
СРСР". 

Двос` радіовнсилань б у л о 
відповіддю в а недавній засуд 
військовим трибуналом у К я -
сві трьох торговельних пра-
цівннків. Підкреслено, щ о цій 
засуд ВИЯВИВ загальву коруп-
цію естетської системи, а та-
кож наявність в а Україні чор-
ного ринку: „трудящі в е ма-
ють вайнеобхіднішнх речей, 
діють різні спекулянти і темні 
люди. Винний в такому стані 
речей тількв Кремль та його 
емісари, щ о тримають Укра-
їву під своєю диктатурою". 

В трьох радДовисиланнях У-
країнськнй Відділ Голосу А-
мернкл переказав інтерв'ю з 
недавнім утікачем з Радянсь-
кої Україна, щ о було надру-
коване в газеті „Украївські 
Вісті". 

‚Кілька разів передавалися 
оповідання колишніх в'язнів 
советських концтаборів, щ о 
недавно вирвалися з Совстсь-
кого Союзу. Як підкреслив 
Голос Америки, „звістка з да-
леквх таборів зміцнюють рі-
шучість людей вільвого світу 
у боротьбі з тиранією, що трн-
масться на системі невільни-
чої праці". 

Українці у вільному світі 
Висвітлюючи жаття україн-

ців у різних країнах вільного 
світу, Український Відділ Го-
лосу Америки подавав інфор-
маціі про їх життя, працю й 
громадську діяльність. Між 
іншим переказано про мані-
фестацію з нагоди 10-тиліття 
заснування у Західній Укра-
їві ЎПА, про виступи н а цій 

маніфестації сенаторів Айвза 
і Гріна. 

Кореспондент Голосу Аме-
рики виїздив до Скреятону 
(Пенснлвенія) , д е запасав на 
плівку розмови з кількома у-
країнцямн - шахтарями, щ о 
прибули до З Д А коло 3 0 ро-
ків тому. Вони розповіли про 
своє життя і працю, про те, я-
ку освіту вони дали своїм ді 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Ню Йорќ, Н. Й. 
Інженери плямують житлову 

кооперативу. 

З ініціативи управи т-ва 
Українських І н ж е в є р і в в 
Америці заклався окремий 

тям. Також відбулась розмова ініціятивнн$ гурток, який за-
кореспондента з членами Вн-
конавчого Комітету Українсь-
кого Робітничого Союзу . 

Крім того, переслано розмо-
ву з капралом Американської 
Армії, Мозговнм. а також пе-
реказано розмову кореспон-
дента Голосу Америки з укра-
їнським робітником у Швай-
царії. 

Були пересилання про нові 
українські книжки, про мис-
тецьку виставку в' Австралії, 
про українську музику в А-
мериці, про українські учбові 
і наукові заклади в Америці, 
та інші. 

Календарі історичних подій 
Кілька радіовисилань було 

присвячено роковинам біль-
шовнцької революції в Росії, 
в яких підкреслено, щ о н а У-
країні большевн'ки в е .мали 
підтримки народу, а зброй-
ною силою зруйнувалч демо-
кратичну Українську Народ-
нау Республіку. 

В окремих передачах пере-
казано про Українську Цен-
тральну Раду, про українсь-
ке робітництво в 1917 році, 
про Перший З'їзд Р а д у груд-
ні 1917 року в Києві, який з а -
йняв рішучу антн-большевн-
цьку поставу. Пригадано ро-
ковнни заснування Чека та 
осуджено її насильства. В рі-
чннцю ухвали „сталінської 
конституції" підкреслено весь 
її ф а л ш . 

В роковини заснування Все-
українськоі Академії Наук 
(листопад 1918 року) перека-
зано коротку історію цієї ус-
таиови, що її большевнки роз-
громили в 30-ох роках, пере-
творивши на Академію Наук 
УРСР. 

Двома радіовиснланвямв 
відзначено річницю трагедії 
під Базаром. '.fun 

Урочиста ж а л о б н а переда-
ча б у л а присвячена пам'ятн 
28 українців, розстріляних у 
„Кіровські дні". Відзначено 
роковини арешту режисера 
Леся Курбаса, девь наро-
дження драматурга М. Кулі-
ша, день смерти поета М. 
Драй-Хмари, щ о 'загннув в а 
Колимі. Вшановано пам'ять 
Б. Грінченка, С. Васильчевќа, 
П. Грабовського, В. Стефави-
ка, О. Олеся, Л. Глібова, С. 
Єфремова, І. Котляревського. 

Святкові передачі 

Своєю передачею в Д е в ь 
Подяки Український Відділ 
Голосу Америки показав, чо-
му саме українці святкують 
в Америці День Подяки. 

З нагоди Різдва за новим 
стилем переслано слово укра-
їнського п р е с вітеріянського 
пастора В. Кузіва, колядка 
українські та інших народів. 

В день Перемир'я, коли ша-
нусться пам'ять полеглих, У-
крашський Відділ проголо-
снв: 

„Вшановуючи п а м'я т ь 
жертв воєн і тоталітаризму, 
разом з усім американським 
народом, разом з у`.ма. наро-
дами світу, сьогодні, в Д е в ь 
Перемир'я, українці, що пе-
ребувають у вільному світі, 
спрямовують свої думки н а те, 
щ о б добитися в світі тривалого 
миру, щоб загинула тиранія, 
щ о б недаремні були жертви 
українського народу, в Його 

ходнвсь коли справи вивчен-
ня кооперативного житлово-
го будівництва в Америці. Це 
дасть змогу вжити заходів до 
створення й українських жнт-
лових кооператив по більших 
містах Америки, д е маємо чн-
мале скупчення українців. 
Ініціативний гурток, просту-
діювавшв справу житлового 
будівництва в місті Н ю Иор-
ку. перевів ширшу дискусію 
в рамках т-ва та прийшов до 
таких виновків: 

1. У Н ю Иорку є вже по-
важне число українських ро-
дин, що бажають набути вла-
сний дім та мають для того 
фінансові можливості. 

2. Н а периферіях Ню Нор-
ку м о ж н а набути відповідну, 
добре положену площу під 
будову житлових домів бажа-
ного типу. 

3 . З метою побудови вигід-
них і недорогих житлових до-
мів в своєрідному стилю з 
пристосуванням д о місцевих 
обставин, з а проектом та під 
доглядом досвідченого архі 

тих побажань щодо вибору 
місця будови'та типу будин-
ків. 

Сходини з метою заснуван-
ня житлової кооперативи бу-
дўть скликані в половині мі-
сяця лютого 1953 року. 

З а Ініціятивнин Гурток: 
Інж. Мирон Букоємсьхнй. 

Филаделфія, Па. 
„СОБОРНА" Я Л И Н К А 

10 січвя, з ІНІЦІАТИВИ Уп-
рави Філії У К К у великій за-
лі Горожанського Ќ л ю б у бу-
ло влаштовано ялинку. 

Метою Філії УКК б у л а я-
линка „соборна", себто така, 
щоб навколо неї зібралися ра-
зом українські діти різних ре-
лігій і політичних каст. 

Ентузіастам ялинки довело-
ся перебороти і психологічні 
і організаційні перешкоди, а 
також перевести пропагандив-
но-розяснюючу роботу. 

Цей корисний задум удав-
ся добре, бо хоч була і кепсь-
ка погода, і похорон бл.п. В . 
Блавацького, а на ялинку 
прийшло більше 120 дітей і 
чимало батьків. . 

У той час, як батьки трнма-
лися насторожено і стримано, 
їхні діти давала добрий при-
клад справжньої соборносте 
і цілком „сконсолідовано" за-

. 

текта - українця, — доцільно бавлялнся коло ялинки. Потім 
створити житлову кооператв-
в у в Ню Иорку. 

4. Житлова кооператива, як 
установа неприбуткова, буду-
чи під контролею державного 
житлового уряду, користас 
з низьковідсоткової банкової 
позики та дає її членам знач-
ні матерія льні полегшення, 
виключаючи з коштів будови 
додаткові витрати на посеред-
ні зарібкн, такса й посеред-
ництва. 

Ініціативний гурток бере 
під увагу засадннчо три типи 
житлових будинків: 

а ) . Д ім одно-родинний ма-
лий (3-5 кімнат); 

б ) . Д ім одно-родинний се-
редний (4-7 кімнат).-

в ) . Д ім двородннний серед-
ний (два помешкання по 4 
кімнат й б ільше) . 

Запрошуємо всіх охочих 
набути власний дім, зголошу-
ватись в домівці Т-ва Україн-
ськвх Інженерів при Ст. 
Маркс Плейс ч. 1. кожної су-
боти місяця до половннн я ю -
того 1953, від години 6—8 ве-
чора для обговорення особис-

УКРАШСЬКІ ФОНОҐРАФІЧШ РЕКОРДИ 
Заходіть або пашіть по украївські 1 другі 

рекорди. Висилаємо рекорди по цілому 
світі Пишіть по катальоґ сього дня. 

FOREIGN RECORD EXCHANGE 
Chicago Avenge ( D p i 'ЯГ Chicago 22, IIL, UЉЛ. 2219 W. Chief 

тяжкій боротьбі за внзволен-
ня". 

Автори пересилань 
Крім матеріалів постійних 

співробітників Українського 
Відділу Голосу Америки, пе-
реслано праці різних авторів, 
в тому числі: О. Веретеченка, 
І. Гірняка, Д . Гуменної. І. Га-
денка, І. Гольдмана, Ю. Д и в -
ннча, М. Діденка, В. Д о р о -
шенка, С. Дрогоманова, І. 
Лучишина, А. Марґоліна, П. 
Оксаненка, Н. Холодної , Л. 
Чнкаленка, П. Шатуна , Ю. 
Шевельова. 

було' показано к о л і р о в н й 
фільм про народження Хри-
ста та веселий фільм для діт-
вори, а учні школи україно-
знавства колядували зі справ-
жньою коліровою різдвяною J ряка 
звіздою. Н а жаль, не подано 
сценку „Різдвяної Ночі", бо 
відповідальна за цю точку п. 
К. б у л а перешкоджена через 
похорон. 

У влаштуванні ялинки взя-
лн участь Пласт, Учительсь-
ка Громада, Союз Українок, 
Т-во Опіки над дітьми та ОД-
УМ. 

Д у ж е сумно, що „Самопо-
міч" та ще деякі організації 
не хочуть бачити добрих по-
чнвів Фнладедфійської Філії 
УКК і замість корисної спів` 
праці намагаються провади-
ти окрему „політику". Н а я-
линці були і католики, і пра-
вославні, щ о є ознакою оздо-
ровленвя громадського життя 
і успіхом Філії УКК. Щ а с т я 
Б о ж е ! 

У Вечорі 1 0 СІЧНЯ; у ЧИТВЛЬ-
ні Горожанського Ќ л ю б у від-
булися з ініціятнвн Культ-
Освітньої Комісії при Філії У 
КК жалібні сходини д л я вша-
нувавня пам'ятн заслуженого 
мвстця Василя Гр. Кричевсь-
кого, на яких проф. Метиќ 
зробив доповідь на тему 
„Життя і творчість Василя 
Кричевського", а сульптор 
Мухин виступив з д у ж е ціка-
вими спогадами. Н а сходинах 
було коло 50 осіб. 

Л. Гуднма 

З Н А У К О В И Х КОНФЕРІ 
Ц Ш У В А Н У З Д А 

„Роля к о к а х у процесі запй-
левна квітів цукрового 

буряку" 
Така б у л а тема доповіді 

професора доктора' О. Архі-
мовнча в а науковій ковфе-
ренції ботанічної секції Ў В 
А Н у С Ш А 20 грудня 1952 р. 

П р о ф . О. Архімовнч під-
креслив, щ о він у ж е багато 
років працює над питанням 
квітування цукрового- буря-
ка, вивчаючи ролю вітру та 
комах, як аг`ентів переносу 
пилку цукрового буряку. Ц е 
питання мас певне значення 
в генетиці та селекції цукро-
вого буряка, бо вірне внрі-
шення цього питання дозво-
ляс спрямовувати процес за-
пнленя у бажаний б ік: або 
в бік самозапилення, або в 
бік запланованого схрещея-
вя. ч 

Доповідач нагадав, що він 
у ж е надрукував ряд праць, 
присвячених цьому питанню, 
не л и ш е в українській науко-
вій періодиці, але і в німець-
кій, англійській та еспансь-
кій. 

Проф. О. Архімовнч розпо-
вів, що з 1949 року він про-
довжував працю над цією те-
мою в Еспанії. Н а протязі 
трьох років (1949-52) вів 

, провадив біологічні спостере-
1 ження над комахами, щ о від-

відують висадки цукрового 
Оуряку та зібрав велику ко-
лекцію цих комах. 

Доповідач підкреслив, щ о 
між українською та еспансь-
кою ф а в в о ю комах, що відві-
дують висадки цукрового бу-

м о ж а а .констатувати 
багато аналогій, але є й ціл-
ком зрозуміла різниця. 

Опрацьовані наслідки своєї 
праці проф. Архімовнч під 
назвою Runcion de loe ineect-
os en el transporte del polen у 
poUniracion de ia remolacha" 
надрукував у Bolet in de la 
Real Sociedad Espanola de 
Hiatoria NatAiral—Madrid (To-
mo XLVHI , 1950, N u m . 3 Sec-
tiion Biologica p.p. 219-309) . 

Д р у г а праця н а ту ж тему 
зараз друкується у` тому ж 
виданні. Проф. Архімовнч 
розповідав, щ о його праця 
б у л а належно оцінена закор-
доннимн фаховими колами, і 
автора з а ці праці обрано 
членом Бспанського Королів-
ського Товариства Прнродо-
знавства, заснованого в 1871 
році, та членом німецького 
Товариства Прикладної Е н -
томології. 

Л . Д . 

$2^5 в о ^ е ц і або пні^. 
Corn and Callous Salve $ 1 . ^ " -̀
нагнітќи і мозолі (Під подош-
вою тверда вікіра). LEON, 311 
— 5th Ave.'Room 209-Sv, New 
York 16, N .^Vv 

H n b i v . yUCoatsyi 

Dr. Med. R. TYLBOR 
404 E. 9th St, (кодо 1st Ave.)NYC 

TeL ORamercy 5-3993 
Внутрішні недуга- Flouroscopy. 
X-Ray, HectrocardiogTaph, Ana-
lysis. Переводимо аналізу ќрови 

для супружнх дозволів. 
Офісові ѓодќах: щодня 1-8 1 6-а 

рлп. В ведіхі від 10-2 попод. 

Dr. S. CHERNOFF 
223—2nd km (cor. 14 SL) N Y C 

TeL ORamercy 7-7697 
Острі ft довгочасні ведўѓи чоло-
віків і жінок. Шкірш. X-Rry. 
Роздуття жил. лікуємо без опв-
раціі. Переводимо аналізу кро-
вв для. супружнх дозволів. — 
Офісові голках; Щодня від I t 

раао до 6:45 хаечорі. 
Недідя від 11. до L по подудві 

Щ А Д І Т Ь У Л Е Г К И В 
С П О С І Б . . . 

КУПУЙТЕ Ш Ш Ш Ш 
ЧЕРЕЗ ИЕИРа і сЕЯвтагсі 

УВАГА!-УКРАЇНСЬКІ ЛІКАРІ! 
В СУБОТУ, 24 СІЧНЯ (JAN. 24) 1953 P. 

. в год. 7 вечора, 
в ЛГТ.-МИСТЕЦЬКОМУ ЌЛЮБІ В НЮ ИОРКУ 

(149 Second Ave., між 9—10 пул.) 
: відбудуться : 

ЧЕРГОВІ СХОДИНИ ЧЛЕНІВ 
УКР. ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА В АМЕРИЦІ 

З ТАКИМ ПОРЯДКОМ НАРАД: . 
1. Д-р К. Рогозжнськнй, — доповідь: „Необхідне опврацій-

не лікування хворіб немовлят". 
2. Д-р Р. Осінчук — Казуїстика рака легенів. 
3. Біжучі справи та підготовка до Загальних Зборів. 

Присутність всіх членів дуже побажана. 
Після сходин відбудеться засідання Управи Т-ва, на 

яке запрошуємо всіх членів Управи. 
Управа У. Л. Т-ва в Америці. 

Читайте українські ќнижня 
І газети, бо часте читання 

ведо д о просвіти, а цросвіта — 
це сила! 

'ЗшгЎђУІ ЦЬ І E v i Пі 
ТЕРПІННЯ З 

БОЛІВ ШЛУНКА 
Хто терпів ва гіперестезію, 

жахливі внутрішні боляки в 
шлунку, матиме довго очікува-
ну полегшу від ANTABS. Чоло-
віки і жінки, що раніше хворіли 
на симптоми недуги шлункових 
боляків, на пекучу кислоту 
шлунка, гази і блювання, що 
повстас внаслідок гіперестезії, 
стверджують тепер велику по-
лекшу після зажиття ANTABS. 
ANTABS може видаватися кош-
товною медициною, але беручи 
до уваги полегшу, якої ви за-
знасте, $2.50, що їх вона .кош-
тус, с тільки центами за дозу. 
ANTABS продасться я повною 
гарантією звороту грошей, вк-
що вас не вдоволятимуть ре-
зультати. За спецДяльиою умо-
вою для читачів цеі газети, ви 
одержите вартісний опуст. Тіль-
ки вишліть це оголошення до 
DREWAND CO., Dept 801, 84 Е. 
42nd S t , Brooklyn З, N. Y., і вв 
дістанете два 2.50-долярові па-
кунки за $400, отже на однв 
доляр менше від звичайної ці-
ви. Не посилайте грошей! За-
платите поштареві при доставі. 

Стейт 

УГЧГ^Г^Г^Г"іТ"Т-"-ІТ-Ч'-П^Г^'"' ,'^г-""ІГ-^ rtftrarteaft 

УВАГА! 
Д О В С І Х М О Ї Х К Л І Є Н Т І В Б У В Ш И Х 

І М А Й Б У Т Н І Х ! 
П о в і д о м л я ю , щ о щ о д е н н о — в і д 9 г о д и н и р а н к у 

і д о 9 г о д и н и в е ч о р а — б у д у в и п о в н ю в а т и 
п о д а т к о в і з в і т и ( І Н К О М - Т Е К С ) 

в с в о ї м б ю р і , щ о м і с т и т ь с я в ф о т о г р а ф і ч н о м у з а -
в е д е н н і , а д р е с а : 3 4 і ст 7 в у л и ц я . 

Крім цього виповнюю всі зголошенвя чужинців, афіда-
віти та різні аплікації 1 полагоджуќ) всілякі асекураціані 1 
вотаріяльаі справи та переклади. 

НОТАРІЯЛЬНЕ БЮРО 
ОЛЯ Р Е Д Ч У К 

34 Е. 7th Street, New York З, N. Y.—Phone AL. 4-2763 Й 

T A P 3 A H , ч. 2993. Бонова сила. 

'ANP WEXL FINP OtSOKKE 
AND LUKAH LEAPING 
THEM.'" TARZAN EX-
CLAJMED. "PUtL I?OWN 

THAT вАККІСАРЕ.' 
WE'LL GIVE THEM 

ALL THE HELP 
WE CAN.'" 

Д Р . Mr М А И З Е Л Ь 
107 E. 17Ш Sfc, NEW YORK СЃЃУ 

коло 4-ої 4їжию I Union Sq. 
Лікар зі старого краю, говорить 
по українська, багато років ус-
піпшо лікув гострі а застарілі 
ведўѓи мужчин і жінок — ие-
дугн нирок. } сечового міхура, 
ніг та загальне ослаблення. Лі-
ченвя застрикамл пені ціліив та 
інших лікарста. Аналізе кровя, 
сечі і іишях виділень. Аналізе 
крони для Супружнх ДОЗВОЛІВ. 
Години: Щодня 10—1. 4—7; 

в неділю 11—і, 
ЕКЗАМІНАШЯ $5ДЮ 

НЕДУГИ НІГ 
жнлякн — відкриті вяразхя 
запалення ашд — ревматизм, 
артретнзм — екзема — ішіас. 

Лікування .без операцій. 
Години прийнять: Понеділок 
І четвер від 1 до 8 по полудні. 
Випоров і П'ЯТНИЦЯ B U 1 до в 
по пољ Середа від ѓ ' д о б по 
пол. Субота я і д 11 перед пол.. 
до 9 по пон. ^ _ у ведіді і сня-
та аачнвеаби. ` 

L. А.'бЕЗгЊА, MJ). 
320 W. 8 6 Ш $ І ; New York Оту 

Phone: ENdicott 2-9178 . 

ДР. ДЕРУГА 
З европеяським ДИПЛОМОМ 

128 EAST 86th STREET 
Недуга Mixypjb, игкірн, кровя Й 
недомагання тазових оргаяів. 
Нервовість^ Ослаблення за-

лоз, Канаральниа стан. 
Структура, Улькус (боляк). 

У будні: 10—2 я 4—9 ГОДИНИ. 
ОГЛЯДШШ П БАДАННЯ 

КРОВН$З.ОО. 
Над зупинкою підземки 

Лсксінґтоц Егзешо. 
е Центральне положення, до-

ї гідний доступ звідусіль. 
є Окремі ждальяі для жінок. 

^ 
S T . MARK'S T H E A T R E 

2nd A v e ; A 8 th S t 
N e w York City 

Д В А П О Л Ь С Ь К І 
Ф І Л Ь М И 

„КРИВАВА РОЖА" 
— драма за повістю 

Ст. Жероиського 

„ЩАСЛИВА"ІЗНА" 
а р х и в е с е л а к о м е д і я . 

С Ь О Г О Д Н І І Д О 
П О Н Е Д І Л К А . 

в ід 1 2 : 3 0 п о п о л . 
д о . 1 1 ввеч . 

THE QuEEN'b `` 
WARRIORS MAN Т Н Е ` 
WAULS.'" А вРУ ЧЕРСЖТбР. 
ОТйЕКЄ PORM IN ТНЕ 
SQUARE.' A GREAT ГОКСЕ 
OP RATHORIANS STORM 
THE СіТЧ WALLS.'" 

LEAVING KaiLUK. 
TO LEAP THE 
SLAVES. TARZAN 

TURNEP TO WARP THE 
ELEPHANT PAPPOCKS 
TO SET INTO WOTION 
AN AUPACICUS PLAN 
TO OPEN THE CITY 
GATES TO THE 
ATTACKING RATHOEiANS 

„Вояки королеви обсаджу-
ють мури;", доносив шпигун. 
„Інші формуються в а майда-
ні? Велика сила раторіян 
штурмўе мурн!" 

, 3 ї н взнаємо, щ о О Т о р к е 
і Люкаѓ їх ведуть!", внгуку-
вав Тарзан. ‚‚Зносіть ту бари-
каду! Ми їм дамо всяку мож-
ливу дбпомогу!" 

' - ` 

ІВАН БУНЬНО 
УКР. ПОГРЕВНШВ 

Зарядзкуе погребами 
по ціні тав низькії М С ( І 

Обслуга чесяа І 

JOHN BUNKO 
Licensed Undertaker 

6c Embalmcr 
4 3 7 E A S T ' 5 t h STREET! 

N e W York Cify 
Dignified funerals as low м 

5150. 
Tefepbone: ORamercy 7-7661. 

Залишаючи Кснлюкопі про` 
від над невільниками, Тарзан 
попрямував д о л у ж к а д л я 

А 

слонів, щ о б здійсняти сміли-
ви ї'ї плян відкрити брами міс-
та атакуючям раторіянам. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
ЎІ№, ПОГРЕВННК 

Заинмаетьоя вохорояамн 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

К о н т р о л ь о н а я а 
т у р а . М о д е р н а 

до ужятку 
PET5RJAREMA 

129 EAST 7th STREET, 
NEW YORK. N. Y. 

TeL: ORchard 4-2568 

- 'wfaTiJM^i 


